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أخي المعلم /أختي المعلمة

العلوم  لدروس  التخطيط  في  به  االسترشاد  آملين   ، األول  للصف  العلوم  لكتاب  الدليل  هذا  أيديكم  بين  نضع 
وتنفيذها، بوصفه أحد المصادر التي تساعد على تحقيق أهداف تدريس العلوم المنشودة.

ويشتمل هذا الدليل على عرض مفصل لكيفية التخطيط للدروس وتنفيذها بما يتالءم مع قدرات الطالب، والبيئة 
الموقف  جوانب  تمثل  التي  المترابطة  العناصر  من  مجموعة  خالل  من  المنشودة،  واألهداف  الصفية،  المادية 

التعليمي. وفيما يلي توضيح مختصر لهذه العناصر: 

حدة  م الوَ : منظِّ أوالً

للفصل،  العامة  الوحدة، واألفكار  التي جاءت في  العملية  النشاطات  لتنفيذ  المطلوبة  المواد واألدوات  تحديد 
باإلضافة إلى المفاهيم العلمية واألفكار الرئيسة في الدروس. 

ثانيًا: مخطط عام للفصل وأنشطته

تعريف بأهداف كل درس، ومفرداته، وأنشطته العملية. 

ثالثًا: نظرة عامة إلى الفصل 

الفصل، وأن  السابقة لد الطالب، وتحفيزهم على توقع موضوعات  المعرفة  العامة، وتقويم  بالفكرة  تعريف 
الموجودة في  الفصل،  لتدريس وتقويم  الالزمة  التعلم  إلى مصادر  المعلم  يألفوا مفرداته ومصطلحاته. وتوجه 

حقيبة المعلم لألنشطة الصفيَّة والتقويم.

ا: مقترحات لتقديم الدرس  رابعً

وإثارة  الدرس،  صورة  إلى  انتباههم  وتوجيه  الطالب،   لد السابقة  المعرفة  تقويم  خالل  من  الدرس  تقديم 
اهتمامهم من خالل نشاطات تمهيدية متنوعة، يختار منها المعلم بحسب الحاجة. 

ا: تنفيذ التدريس خامسً

هذا  يشتمل  كما  التخطيطية.  والمنظمات  واألشكال  الصور  توظيف  وكيفية  ومناقشتها،  الرئيسة  فكرته  تحديد   
العنصر على أنشطة تعليمية متنوعة ومقترحات للتقويم البنائي تتالءم مع مستويات الطالب، ومعلومات إثرائية 
للمعلم، وإجابات أسئلة التقويم المستمر، في فقرة «أختبر نفسي» وأسئلة «أقرأ الصورة» و«أقرأ الشكل» و«أقرأ 

الجدول». وتوجه المعلم إلى الصفحات الالزمة لتنفيذ األنشطة المقترحة في مصادر التعلم.

ا: خاتمة الدرس  سادسً

مع  العلمي   المحتو تربط  التي  المهام  إلى  إضافة  الدرس،  أسئلة  وإجابات  م،  التعلُّ وتقويم  الدرس  لمراجعة 
 .مجاالت معرفية وعلمية أخر







ا: مراجعة الفصل  سابعً

إلى  إضافة  العلمية؛  والمفاهيم  المهارات  وأسئلة  المفردات  أسئلة  اإلجابة عن  للتعلم من خالل  تقويم ختامي 
تقويم األداء باستعمال ساللم التقدير اللفظي، وتوجه المعلم إلى الصفحات الخاصة بأدوات تقويم الدرس في 

دليل التقويم.

ثامنًا: مصادر المعلم  

د المجموعة  د المجموعة األولى منها في نهاية هذا الدليل، في حين ترِ تتوافر مجموعتان من مصادر المعلم؛ ترِ
إليها في  الحاجة  الصفية والتقويم، مع إشارات الستخدامها بحسب  المعلم لألنشطة  الثانية منفصلة في حقيبة 

صفحات هذا الدليل.

تتضمن مصادر المعلم الواردة في نهاية هذا الدليل خلفية علمية عن موضوعات مختارة من كل درس، ونماذج 
المنظمات التخطيطية الواردة في الدروس؛ ليتمكن المعلم من نسخها وتوزيعها على الطالب الستخدامها في 
ا إجراءات عمل المطويات المطلوبة في الدروس، وساللم تقدير لمساعدة المعلم على  أثناء الدرس، وفيها أيضً
تقويم تعلم الطالب. وقد تم توجيه المعلم إلى استخدام هذه المصادر بحسب الحاجة إليها في صفحات الدليل.

في حين تضم مصادر المعلم الموجودة في حقيبة المعلم لألنشطة الصفية والتقويم كتبًا تهدف إلى تنمية مهارات 
الطالب في القراءة والكتابة والرياضيات وقراءة الصور واألشكال واالستقصاء، باإلضافة إلى دليلٍ خاص للتقويم 

يتضمن اختبارات للفصول والدروس تختلف عن االختبارات الواردة في كتاب الطالب. 

ا دليل معلم العلوم للمرحلة االبتدائية، وفيه خالصة الفكر التربوي فيما يتعلق بتدريس العلوم،  وفي الحقيبة أيضً
ا مفصلة لكل عنصر من عناصر التدريس الواردة في هذا الدليل. ويقدم شروحً

ا للمزيد من إبداعكم. ونحن نضع هذا الدليل بين أيديكم وما يقدمه من مقترحات وأمثلة تُعد منطلقً

عات المجتمع.  والله نسأل أن يعينك هذا الدليل على أداء رسالتك في خدمة أبنائك وتحقيق تطلُّ





 

  

أنشطة استقصائية   م٣
محتو مبنّي على المعايير  م٤
م٥ دورة التعلم  
التدريس من أجل الفهم   م٧
مراعاة المستويات المختلفة   م٩
التقويم   م١٠
دليل معلم العلوم للمرحلة االبتدائية   م١١


      

      
مخطط الفصل األول   ٨أ
خطة الدرس األول: المخلوقات الحية   ١٠
١٦ خطة  الدرس الثاني: النباتات وأجزاؤها  
٢٢ مراجعة الفصل األول 

    
مخطط الفصل الثاني   ٢٤أ
٢٦ خطة الدرس األول: نمو النباتات * 
 ٣٢ خطة الدرس الثاني : تعيش النباتات في أماكن كثيرة *   
٣٩ مراجعة الفصل الثاني   





 

       
       

٤٢أ مخطط الفصل الثالث  
خطة الدرس األول: أنواع الحيوانات    ٤٤
خطة الدرس الثاني: الحيوانات وحاجاتها    ٥٢
مراجعة الفصل الثالث    ٦٢

         
مخطط الفصل الرابع  ٦٤أ
خطة الدرس األول: مواطن على اليابسة *    ٦٦
خطة الدرس الثاني: مواطن في الماء *    ٧٢
٧٩ مراجعة الفصل الرابع  


 

            
مخطط الفصل الخامس   ٨٢أ
خطة الدرس األول: موارد األرض   ٨٤
خطة الدرس الثاني:  االستفادة من موارد األرض *   ٩٠
٩٦ خطة الدرس الثالث:  المحافظة على موارد األرض  
مراجعة الفصل الخامس   ١٠٣


١٠٩ المنظمات التخطيطية  
١٢٤ المطويات 
١٢٦ ساللم التقدير 
الخلفية العلمية   ١٣٦

:(*)





ال�ْشِتْك�َشاُف11

ُة؟ َوَما األْشَياُء َغْيُر اْلَحيَِّة؟ َما اْلَمْخُلوَقاُت اْلَحيَّ

َباِت َوإَِلى اْلَحَجِر. ِفيَم َيَتَشاَبَهاِن؟   1   ُأَقاِرُن. َأْنُظُر إَِلى النَّ

َوِفيَم َيْخَتِلَفاِن؟

باِت َواْلَحَجِر   2   َأَضُع اْلَحَجَر في ِوَعاٍء.  َأْرِوي ُكالًّ ِمَن النَّ

َة ُأْسُبوٍع.  ُمدَّ

 3  ُأالِحُظ. َماَذا َيْحُدُث؟

؟  �ْيُء َمْخُلوٌق َح�يٌّ َأْم َغْيُر َحيٍّ   َأْس�َتْنتُِج. َه�ْل َهذا الشَّ
َكْيَف َأْعِرُف َذلَِك؟

أَْكَثَر اأَ�ْشَتْك�ِشُف  

َواأَلْشَياُء  ُة  الَحيَّ الَمْخُلوَقاُت  َما   4     أَصنُِّف. 

تِي َأَراَها ِفي َمْدَرَستِي؟ ِة الَّ َغْيُر الَحيَّ

اأْحَتاُج اإَِلى:

الُخْطَوُة

َحَجٍر 

َنباٍت 

َماٍء

اٍف ِوعاٍء َشفَّ

ُل ْر�ُس ْالأَوَّ َالدَّ

10 ْهِيَئُة التَّ

ُل ْر�ُس الأَوَّ الدَّ

وَرِة؟    ِة ِفي َهِذِه الصُّ ُة، َوَما اأَلْشَياُء َغْيُر اْلَحيَّ َما اْلَمْخُلوَقاُت الَحيَّ

ُة اْلَمْخلوقاُت اْلَحيَّ




يف بداية كل درس


تدعم وتوسع عملية التعليم


تنمي مهارات االستقصاء

 • 
 •


 •

       

؟ انَاتُ يَوَ لُ الحَ أْكُ ا تَ اذَ مَ

. ةُ لِفَ تَ خْ اناتُ المُ يَوَ ا الحَ هَ لُ كُ أْ تِي تَ ةِ الَّ مَ عِ طْ نْواعِ األَ نْ أَ ثُ عَ أَبْحَ

←    

؟  انَاتُ يَوَ ابَهُ الحَ تَشَ يفَ تَ . كَ ناهُ تَينِ أَدْ ورَ رُ إِلَى الصُّ نْظُ . أَ نُ قارِ   أُ

؟ تَلِفُ يفَ تَخْ كَ وَ

ةٌ رَ قَ بَ
رٌ نَمِ

ةٍ؟  ورَ لِّ صُ يَوانُ فِي كُ هُ الحَ لُ أْكُ ي يَ ذِ ا نَوعُ الطَّعامِ الَّ . مَ تَنْتِجُ   أَسْ

؟ لِكَ فْتُ ذَ رَ يفَ عَ كَ وَ

 

اناتٍ يَوَ رِ حَ وَ صُ

الٍ لْصَ صَ

ةٌ رَ قَ بَ رٌ نَمِ

جِ اذِ عِ النَّمَ قِطَ

             

نْ  ا عَ هَ فُ رِ أَعْ اتٍ  ومَ لُ عْ مَ ى  لَ ا عَ دً تَمِ عْ مُ ا؛  مَ ءٍ  يْ ةِ شَ فَ رِ عْ مَ إِلَى  لُ  صَّ أَتَوَ نِي  إِنَّ فَ تِجُ  نْ تَ أَسْ ا  مَ نْدَ عِ

 . ءِ يْ ا الشَّ ذَ هَ

←   

ولِ  نْ طُ هُ عَ فُ رِ ا يَعْ ى مَ لَ ا عَ دً تَمِ عْ ؛ مُ عُ رَ ا أَسْ مَ هُ يُّ تَجَ أَ نْ تَ اسْ ، وَ يْنِ دَ هْ ةِ الفَ ورَ يمُ إِلَى صُ اهِ رَ إِبْرَ نَظَ

. هُ ارَ كَ نُ فِيهِ أَفْ وِّ دَ الً يُ وَ دْ دَّ جَ مَّ أَعَ ا. ثُ مَ لِهِ جُ أَرْ

     

      
   
  
   
   

       

     
      
     
    
   

ْ

ْ



                      

       

      

نانِ  سْ َ جٍ ألِ وذَ لِ نَمُ مَ اذِجِ لِعَ عَ النَّمَ قِطَ الَ وَ لْصَ لُ الصَّ مِ ـتَعْ ا. أَسْ جً وذَ لُ نَمُ مَ   أَعْ

. شابِ عْ نَانِ آكِالتِ األَ أَسْ ومِ وَ حُ آكِالتِ اللُّ

   

ـرُ  سِّ فَ أُ ، وَ انٍ يَوَ لُّ حَ ا كُ هَ لِكُ تَ تِي يَمْ انِ الَّ ـنَ سْ عَ األَ الئِي نَوْ مَ حُ لِزُ ضِّ . أُوَ لُ اصَ تَوَ   أَ

. لِكَ ذَ

←       

يفَ  ظُ كَ أُالحِ ، وَ انٍ يَـوَ ةَ حَ يقَ دِ ـةِ أَوْ حَ لِيفَ انـاتِ األَ يَوَ حَ ا لِلْ ـرً تْجَ ورُ مَ .  أَزُ ظُ أُالحِ

ا. هَ امَ عَ اناتُ طَ يَوَ لُ الحَ أْكُ تَ

                     

←   

. انِ صَ الحِ وفِ وَ رُ لٍّ مِنَ الخَ ةِ كُ ورَ رُ إِلَى صُ نْظُ أَ

؟ انَيْنِ يَوَ لٍّ مِنَ الحَ مِ كُ سْ لَى جِ ظُ عَ حِ ا أُالَ اذَ مَ  
ا؟ اذَ ؟ لِمَ عَ رَ و أَسْ دُ انَيْنِ يَعْ يَوَ أَيُّ الحَ   

هُ  تُ مْ دَ تَخْ اسْ ي  الَّذِ لِيلُ  الدَّ ا  مَ  . يمَ اهِ إِبْرَ لَ  وَ دْ جَ بِهُ  شْ يُ الً  وَ دْ جَ لُ  مَ   أَعْ
؟ عُ رَ انَيْنِ أَسْ يَوَ تِجَ أَيُّ الحَ نْ تَ سْ َ ألِ







 •
 •
 •


 

وتدعيمها بالرسوم العلمية


يستند إىل نتائج بحوث تربوية ويشجع 

م الطالب عىل التعلّ
ُة؟ َوَما اأَلْشَياُء َغْيُر اْلَحيَِّة؟ َما اْلَمْخُلوَقاُت اْلَحيَّ

َباَت�اُت َواْلَحَيَواَن�اُت َأْيًض�ا  ، والنَّ َن�ا َمْخُل�وٌق َح�يٌّ َأَ

�ُة َتْحَت�اُج إِلى  �ٌة. الَمْخُلوَق�اُت اْلَحيَّ َمْخُلوَق�اٌت َحيَّ

اْلِغ�َذاِء َواْلَم�اِء َواْلَه�َواِء؛ لَِكْي َتِعيَش وَتْنُم�َو َوُتْنتَِج 

َأْفَراًدا َجِديَدًة ُتْشبُِه آَباَءَها.

��ِة �ْشَي��اُء َغْي��ُر اْلَحيَّ ��ُة َوالأَ اْلَمْخُلوَق��اُت اْلَحيَّ

وؤَاُل الأَ�َشا�ِشيُّ ال�شُّ
َع���ِن  ���ُة  الَحيَّ الَمْخُلوَق���اُت  َتْخَتِل���ُف  َكْي���َف 

الأَ�ْشَياِء َغْيِر الَحيَِّة؟

الُمْفَرَداُت
ُة الَمْخُلوَقاُت اْلَحيَّ

الأ�ْشَياُء َغْيُر اْلَحيَِّة

←

←

12 ْف�ِشيُر ْرُح والتَّ ال�شَّ


ز استيعاب املفاهيم تعزّ


ا للقراءة واملزيد  ر للطالب فرصً توفّ

م  من التعلُّ

12 ير ِ حرحرح والت

vvvvvvv

و  انْجُ يْهِ نَبَاتُ المَ تَاجُ إِلَ ي يَحْ ا الَّذِ مَ
؟ وَ نْمُ يْ يَ لِكَ

 . يدٌ فِ مُ ، وَ يـذٌ لَذِ ، وَ يـلٌ مِ ـو نَبَاتٌ جَ انْجُ المَ

ءِ  وْ ضَ ءِ وَ فْ و إِلَى الدِّ انْجُ تَاجُ نَبَاتُ المَ يَحْ

 . وَ نْمُ يْ يَ ؛ لِكَ اءِ الْمَ سِ وَ مْ الشَّ

تِي  قِ الَّ نَاطِ و فِـي الْمَ انْجُ ـةُ المَ اعَ رَ ـرُ زِ ثُ تَكْ

ا. هَ اتُ اجَ ا حَ رُ فِيهَ افَ تَوَ تَ

ـةِ  كَ لَ مْ انَ في المَ ازَ ةُ جَ قَ نْطَ رُ مِ تَهَ شْ تُ

و.  انْجُ ةِ المَ اعَ رَ ةِ بِزِ يَّ ودِ عُ ةِ السُّ بِيَّ رَ العَ

      

       







٢٦

    

      

 . هُ انِ وثِمارَ مَّ ارَ نَبَاتِ الرُّ هَ ةِ أَزْ ورَ  في الصُّ أَرَ

؟ هُ ورُ دَ بُذُ يْنَ أَنْ تُوجَ عُ أَ قَّ تَوَ أَ
    

٢٧

؟ ورَ ذُ بُ نِّفُ الْ يْفَ أُصَ كَ

ةِ. بِّرَ كَ ةِ الْمُ سَ دَ امِ الْعَ دَ تِخْ ورِ بِاسْ ذُ بُ رُ إِلَى الْ نْظُ . أَ ظُ  أُالحِ

ا؟ هَ نِّفُ يْفَ أُصَ . كَ اتٍ وعَ مُ جْ ورَ في مَ ذُ بُ عُ الْ . أَضَ نِّفُ  أُصَ

تُ  نَّفْ يْفَ صَ ـبَـيِّـنُ كَ الً يُ وَ دْ ـلُ جَ مَ . أَعْ انَاتِ يَ بَ لُ الْ ـجِّ    أُسَ

. لِ وَ دْ ى الْجَ لَ ورَ عَ ذُ بُ قُ الْ لْصِ مَّ أُ ، ثُ ورَ ذُ بُ الْ

رَ ثَ أَكْ       

ورِ؟ ذُ بُ دٍ مِنَ الْ دَ بَرُ عَ ا أَكْ يهَ اتِ فَ وعَ مُ جْ . أَيُّ الْمَ نُ ارِ قَ  أُ

   

ةٍ عَ نَوِّ تَ ورٍ مُ بُذُ

ةٍ بِّرَ كَ ةٍ مُ سَ دَ عَ

   

ةٍ قَ ةٍ الصِ مادَّ

    

٢٦

    

      

 . هُ انِ وثِمارَ مَّ ارَ نَبَاتِ الرُّ هَ ةِ أَزْ ورَ  في الصُّ أَرَ

؟ هُ ورُ دَ بُذُ يْنَ أَنْ تُوجَ عُ أَ قَّ تَوَ أَ
    

      

. لٍ وَ دْ يْهِ فِي جَ تِي لَدَ ورَ الَّ ذُ بُ الِدٌ الْ نِّفُ خَ يُصَ

ةٌ عَ نَوِّ تَ ورٌ مُ ةٌبُذُ عَ نَوِّ تَ ورٌ مُ ةٌبُذُ عَ نَوِّ تَ ورٌ مُ بُذُ

الِدٍ ورُ خَ بُذُ

يَاءِ  ولْ اصُ ورُ الْفَ بُذُ

سِ  مْ بَّاعِ الشَّ ورُ تَ بُذُ

ةِ  رَ ورُ الذُّ بُذُ

رِ  ورُ التَّمْ بُذُ

١٢

٥

التهيئة
إثارة اهتامم الطالب وهتيئتهم للدرس.

االستكشاف 
تطوير  يتم  عملية  بخربة  الطالب  تزويد 

مفهوم الدرس حوهلا. 

ع اإلثراء والتوسّ
بمجاالت  ة  العامّ العلميّة  األفكار  ربط 

.حياتية  أخر








ةِ؟  رَ هْ ةُ الزَّ يَّ مِّ ا أَهَ مَ

 . ورَ ذُ بُ نُ الْ وِّ كَ بَاتِ يُ اءِ النَّ ءٌ مِنْ أَجزَ زْ ةُ جُ رَ هْ الزَّ

 . بَاتَاتِ ضِ النَّ ارِ بَعْ لَ ثِمَ اخِ ورُ دَ ذُ بُ دُ الْ تُوجَ

ا. ارً ثِمَ يرُ  تَصِ فَ خِ  وْ ارُ الخَ هَ زْ أَ و  نْمُ ↓ تَ

    
     

    
   
  
  

   
  

←

←

       

مَّ ، ثُ ةً رَ هْ ظُ زَ حِ أُالَ

ا. هَ مُ سُ أَرْ

يرَ  و لِيَصِ نْمُ مَّ يَ ، ثُ نْبُتُ ي يَ بَاتِ الَّذِ ءُ النَّ زْ ةُ جُ رَ البَـذْ

ا. يدً دِ اتًا جَ بَ نَ

. ورَ ذُ بُ ي الْ مِ ي يَحْ بَاتِ الّذِ ءُ النَّ زْ ةُ جُ رَ الثَّمَ

ةِ. رَ جَ ى الشَّ لَ خِ عَ وْ ارُ الخَ ثِمَ رُ  هَ تَظْ ، وَ ارُ هَ زْ تَفي األَ ↓ تَخْ

ا. هَ لَ اخِ ةَ دَ رَ بَذْ الْ ي  مِ تَحْ ةُ  رَ ا.↑ الثَّمَ هَ لَ اخِ ةَ دَ رَ بَذْ الْ ي  مِ تَحْ ةُ  رَ الثَّمَ
ها. لُ  نَأكُ رَ ا أُخْ ارً رُ ثِمَ كُ   أَذْ

      

ةٌ رَ ورٌبَذْ ذُ ا جُ ةٌ لَهَ رَ ةٌبَذْ ةٌ نَابِتَ رَ بَذْ

                   

ورِ؟ ذُ بُ اتَاتُ مِنَ الْ بَ و النَّ نْمُ يْفَ تَ كَ

ةِ. رَ بَذْ بَاتَاتِ مِنَ الْ ضِ النَّ اةِ بَعْ يَ ةُ حَ رَ وْ أُ دَ بْدَ تَ

ا.  تَهَ وْ مَّ مَ ا ثُ هَ يْشَ عَ ةِ وَ يَّ اتِ الحَ وقَ لُ خْ وَّ المَ مُ نِي نُ اةِ تَعْ يَ ةُ الحَ رَ وْ دَ

ا.  يدً دِ اتًا جَ بَ يرُ نَ تَصِ ةُ وَ رَ بَادِ و الْ نْمُ .  تَ ةَ رَ نُ البَادِ وِّ كَ تُ ـو وَ نْمُ مَّ تَ ةُ ثُ رَ بَذْ بُـتُ الْ نْ تَ

ا. ورً يدُ بُذُ دِ بَاتُ الجَ نُ النَّ وِّ كَ يُ وَ

وليَاءِ؟ اصُ اةِ نَبَاتِ الفَ يَ ةُ حَ رَ وْ ا دَ   مَ

؟ يَّرُ تَغَ يَ وليَاءِ وَ اصُ و نَبَاتُ الْفَ نْمُ يْفَ يَ كَ

        

       

ةٌ رَ وِّبَادِ مُ لُ النُّ تَمِ كْ نَبَاتٌ مُ

؟. ١ بَاتِ ارِ لِلنَّ الثِّـمَ ارِ وَ هَ زْ لٍّ مِنَ األَ ةُ كُ يَّ مِّ ا أَهَ . مَ صُ لَـخِّ أُ

؟. ٢ بَاتَاتُ رُ النَّ يَّ تَغَ يْفَ تَ . كَ يُّ اسِ سَ الُ األَ ؤَ السُّ

. يَّرُ تَغَ يْفَ يَ كَ و، وَ نْمُ يْفَ يَ فُ كَ نِي، أَصِ كَ ةِ سَ قَ نْطَ ا فِي مِ اتً بَ ظُ نَ أُالحِ
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٣

٤

الرشح والتفسري واألنشطة
ا من  توضيح املفاهيم وجعل حمتو الدرس مفهومً

خالل الكلامت والصور واألنشطة.

التقويم
تقويم مد فهم الطالب، وإتاحة 

الفرصة إلعادة الرشح.










    
     

      

     


     
             

    
           

 النحل

الَى: عَ الَ تَ قَ
             

بِيَّةُ شْ ةُ الْعُ نْطَقَ الْمِ

. ابِ شَ عْ ثِيرٌ مِنَ األَ عٌ فِيهِ كَ اسِ انٌ وَ كَ مَ

طِنُ  وْ الْمَ

. ةُ يَّ اتُ الْحَ وقَ لُ خْ يشُ فِيهِ الْمَ انٌ تَعِ كَ مَ

ةُ يْرَ الْبُحَ

. ةُ ابِسَ يَ يطُ بِهِ الْ بَةٌ تُحِ ذْ يَاهٌ عَ انٌ فِيهِ مِ كَ مَ

يطُ حِ الْمُ

هُ  ؤُ لَ ، تَمْ يـقٌ مِ عَ ا وَ ـدًّ ـعٌ جِ اسِ انٌ وَ كَ مَ

. ةٌ الِحَ يَاهٌ مَ مِ

     

٣


توفر اسرتاتيجيات التدريس واخلربات 

.ا متعددة إلتقان املحتو التعليمية فرصً


تركز عىل األفكار العامة واستيعاب املفاهيم 

. ١بشكلٍ متواصلٍ



 


 .واطن اليابسة يصف مَ
 .يتعرف مواطن اليابسة املختلفة


←

اقرأ عنوان الدرس مع الطالب، ثم اسأل:

  ،أعـط أمثلة عـىل مواطن اليابسـة. إجابات حمتملـة: الغابة
الصحراء، املنطقة العشبية.

ر الطالب بمفهوم كل من الصحراء والغابة الذين درسـومها  ذكّ
يف الفصل الثاين، ثم اسأل:

  كيـف تسـتطيع بعـض النباتـات واحليوانـات العيـش يف
الصحراء؟ وكيف يستطيع بعضها اآلخر العيش يف الغابة؟

عنـوان  حتـت  التعلـم  جـدول  يف  الطـالب  إجابـات  اكتـب 
«ماذا نعرف؟».

         

    

يشُ في  تِي تَعِ يَوانَـاتِ الَّ الْحَ اتَاتِ وَ بَ اعُ النَّ نْوَ ـا أَ مَ
؟ اءِ رَ حْ نِ الصَّ طِ وْ مَ

    

اقرأ سـؤال «أنظر وأتسـاءل»، واطلـب إىل الطالب وصف 
النباتات واحليوانات يف الصورة، ثم اسأل:

 هل توجد هذه النباتات واحليوانات يف كل مكان؟ ملاذا؟

اكتـب إجابات الطالب عىل السـبورة، وانتبه إىل أية مفاهيم 
غري صحيحة قد تكون لدهيم ، وعاجلها يف أثناء سري الدرس.




امل. قبل القـراءة اعرض عليهم غالف الكتاب،  ا للطالب عن اجلِ اقـرأ كتابً
واطلـب إليهـم توقـع موضوعاتـه. بعـد القراءة اسـأهلم عن مكان معيشـة 

.اجلمل، وماذا يأكل، وما إذا كان يمكنه العيش يف بيئات أخر







 
أقرأ وأتعلم

 
التوقع هو ختمني ملا قد

حيدث يف املستقبل.


←

 بعـض احليوانات هلـا تكيفات تسـاعدها عىل 
العيش يف الصحراء.بعد قراءة النص، اسأل: 

  :كيف تسـتطيع اإلبل العيـش يف الصحراء؟ إجابات حمتملة
ختزن املاء، وهلا خف، وتستطيع أكل األشواك.

  :كيف تستطيع السحايل العيش يف الصحراء؟ إجابات حمتملة
ا. هلا جلد خشن، ختتبئ يف اجلحور، ال خترج يف النهار كثريً

←
املوطن: اكتب كلمة موطن عىل السبورة، وأخربهم أن املوطن هو 
املكان الذي تعيش فيه املخلوقات احلية، ثم اطلب إليهم ذكر أمثلة.

  إجابة السؤال
إجابات حمتملة: اجلمل، اجلربوع، الصبار.

ما الذي حدث؟ماذا أتوقع؟

املنظم التخطيطي (٣)

؟ اءِ رَ حْ نُ الصَّ طِ وْ ا مَ مَ

ا  أَ لَهَ يَّ هَ ، وَ انَاتِ يَوَ الَى - الحَ تَعَ انَهُ وَ بْحَ هُ - سُ قَ اللَّ لَ خَ

 . اءُ رَ حْ نِ الصَّ اطِ وَ هِ المَ ذِ مِنْ هَ . وَ ةً لِفَ تَ خْ نَ مُ اطِ وَ مَ

ي  انُ الَّذِ كَ وَ الْمَ نُ هُ طِ وْ الْمَ

 . يَّةُ اتُ الْحَ وقَ لُ خْ تَعِيشُ فِيهِ الْمَ

اءِ نَبَاتَاتٌ  رَ حْ يشُ فِي الصَّ تَعِ

 . اناتٌ يَوَ حَ وَ

       

اءِ رَ حْ انَاتِ فِي الصَّ يَوَ الحَ اتَاتِ وَ بَ ضُ النَّ يشُ بَعْ تَعِ

. اءِ رَ حْ يشُ فِي الصَّ اتَاتٍ تَعِ بَ انَاتٍ أَوْ نَ يَوَ ي حَ مِّ   أُسَ

    
            

    
    

         
  

←

←

       

←
 . اءِ رَ حْ الِي فِي الصَّ حَ يشُ السَّ تَعِ




خلـق اهللا اإلبـل وهيّأهـا لتتمكـن مـن العيش يف موطـن حار 
ا لتسـتطيع  فًّ وجـافّ مثل الصحـراء؛ فقد وهب هلا اهللا تعاىل خُ
ا تستطيع من  ا سنامً السـري عىل الرمال الناعمة، ووهب هلا أيضً
خاللـه االحتفـاظ باملاء فـرتة قد تصـل إىل أسـبوعني أو أكثر، 
وللجمل شـفة مشـققة يسـتطيع هبـا التغذ عىل الشـجريات 

الصحراوية ذات األشواك.

  ملزيد من املعلومات ارجع إىل:    

اخللفية العلمية يف هناية الدليل وإىل املوقع اإللكرتوين
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ا حليوانات ونباتات تعيش يف املناطق العشبية. اعرض عىل الطالب صورً

  اذكر أسامء احليوانات يف الصور، واطلب إىل الطالب 
إعادة ذكرها، ثم اكتبها عىل السبورة.

ل بسيطة، مثل: الزرافة ع الطالب عىل كتابة مجُ جِّ   شَ

تعيش يف ......... الزرافة تعيش يف املناطق العشبية.

  اطلب إىل الطالب تفسـري سبب انتامء حيوان ما إىل 
جمموعته.

إجابات حمتملة: كيف تسـتطيع اإلبل العيـش يف الصحراء؟ إجابات حمتملة: كيف تسـتطيع اإلبل العيـش يف الصحراء؟ إجابات حمتملة: 
ختزن املاء، وهلا خف، وتستطيع أكل األشواك.

كيف تستطيع السحايل العيش يف الصحراء؟ 
ا. هلا جلد خشن، ختتبئ يف اجلحور، ال خترج يف النهار كثريً


 اكتب كلمة موطن عىل السبورة، وأخربهم أن املوطن هو 
املكان الذي تعيش فيه املخلوقات احلية، ثم اطلب إليهم ذكر أمثلة.

  إجابة السؤال



  إجابة السؤال
من  طعامها  عىل  حتصل  احليوانات  بعض  حمتملة:  إجابات 
خيزن  أو  األشجار  يف  يعيش  اآلخر  وبعضها  الغابة،  أشجار 

الطعام داخلها.

 


←
راجع الطالب فيام تعلمـوه عن مواطن عيش احليوانات، وأعد 
ل  طرح سـؤال «الفكـرة العامة»: أيـن تعيش احليوانات؟ سـجّ

إجابات الطالب يف جدول التعلّم.

←
 

التخطيطـي  املنظـم  اسـتخدم 
ملهـارة القـراءة التـايل ملراجعة 
للـدرس  الرئيسـة  الفكـرة 
وتفاصيلها، ثم اسأل: ما الذي 
يمكن أن حيدث لنقار اخلشب 

إذا قطعت أشجار الغابة؟

ث ر، وأحتدَّ أفكِّ
   سـتنتقل احليوانـات إىل مـكان آخـر لتعيش فيه، 

وستبدأ
النباتات يف النمو ثانية.

  إجابـة حمتملة: الـزراف، واألرانب، 
واألعشـاب تعيش يف املنطقة العشبية، أما األشجار، والغزالن، 

وبعض أنواع الطيور فتعيش يف الغابة.

       
د الطـالب بمجـالت عن الطبيعـة حتتوي عىل صـور حيوانات  وِّ زَ
تعيش يف الغابة أو الصحراء. أو استعِنْ بطبع الصور عن احلاسوب 
ع الطالب عىل عمـل لوحة فنية حليوان يعيش يف  ـجِّ شَ أو الكتب. وَ
الغابة أو الصحراء، وتسمية أجزاء جسمه التي تساعده عىل العيش 

يف موطنه.

ما الذي حدث؟ماذا أتوقع؟

نقـار  ينتقـل  قـد 
اخلشب إىل مكان 

آخر

بنى نقار اخلشـب 
يف  ا  جديـدً ـا  عشًّ

شجرة أخر

م التخطيطيّ (٣) املنظّ

ـهِ  امِ عَ ـى طَ لَ ـلُ عَ صُ يَوانـاتِ يَحْ ـضُ الْحَ بَعْ

عَ  ذْ ذُ جِ تَّخِ رُ يَ ـا اآلخَ هَ ضُ بَعْ ، وَ ـجارِ شْ مِنَ األَ

هِ. امِ عَ نًا لِطَ زَ خْ نًا، أَوْ مَ كَ سْ ةِ مَ رَ جَ الشَّ

ا  ـبً نَاسِ مُ نًـا  طِ وْ مَ الْغابَـةُ  ـدُّ  عَ تُ ا  ـاذَ لِمَ   
؟ انَاتِ يَوَ حَ لِلْ

؟. ١ ابَةٌ تَرقَتْ غَ ا احْ ثُ إِذَ دُ ا يَحْ اذَ . مَ عُ قَّ تَوَ أَ

ةِ؟. ٢ ابِسَ نِ اليَ اطِ وَ يشُ فِي مَ ي يَعِ ا الَّذِ . مَ يُّ اسِ سَ الُ األَ ؤَ السُّ

                              
ا. نَهَ يْ نُ بَ ارِ قَ أُ ، وَ ابَةِ الغَ اءِ وَ رَ حْ يشُ فِي الصَّ انَاتٍ تَعِ يَوَ ا لِحَ رً وَ عُ صُ مَ أَجْ

ابةٍ. اءَ أَوْ غَ رَ حْ ا لصَ قً لْصَ لُ مُ مَ أَعْ
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بِ  شَ ارَ الخَ بَاتُ نَقَّ ا النَّ ذَ دُ هَ اعِ يْفَ يُسَ كَ
اتِهِ؟ اجَ لَى حَ ولِ عَ صُ لَى الحُ عَ

     

   



 



دْ الطـالب بقائمة حليوانات عـدة، مثل: الدب،  وِّ زَ
والضفدع، والفراشـة. واكتب عىل السـبورة الكلامت  

التاليـة: ثدييـات، طيـور، زواحف، برمائيات، أسـامك، 
حـرشات واطلـب إىل الطـالب كتابة الكلمـة املناسـبة أمـام كل حيوان يف 

الصورة أو ذكرها.














 






 











لِاالسم    صْ يميَّةٌ لِلفَ اهِ فَ يطَةٌ مَ رِ خَ

     
 . يَّةِ اتِ الحَ لُوقَ خْ يْشِ المَ اكِنِ عَ لى أَمَ لَّ عَ اتِ اآلتِيَةَ لِتَدُ لِمَ مُ الكَ دِ تَخْ أَسْ

مواطن في الماء
بحيرة

منطقة عشبية
محيط

غابة
أماكن عيش المخلوقات الحية

صحراء

 
مواطن في الماء  مواطن على اليابسة

محيط بحيرة غابة صحراء منطقة عشبية

لُ مَ   أماكن عيش المخلوقات الحية  تَشْ

ى:  مَّ يَّةُ يُسَ لُوقَاتُ الحَ خْ ي تَعِيشُ فِيهِ المَ ذِ انُ الَّ كَ المَ

موطن. 
 

            
              


   

   




 


             

بِيَّةُ شْ ةُ الْعُ نْطَقَ الْمِ

. ابِ شَ عْ ثِيرٌ مِنَ األَ عٌ فِيهِ كَ اسِ انٌ وَ كَ مَ

طِنُ  وْ الْمَ

. ةُ يَّ اتُ الْحَ وقَ لُ خْ يشُ فِيهِ الْمَ انٌ تَعِ كَ مَ

ةُ يْرَ الْبُحَ

. ةُ ابِسَ يَ يطُ بِهِ الْ بَةٌ تُحِ ذْ يَاهٌ عَ انٌ فِيهِ مِ كَ مَ

يطُ حِ الْمُ

هُ  ؤُ لَ ، تَمْ يـقٌ مِ عَ ا وَ ـدًّ ـعٌ جِ اسِ انٌ وَ كَ مَ

. ةٌ الِحَ يَاهٌ مَ مِ
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  اطلـب إىل أحـد الطالب قراءة مفـردات الفكرة 
العامـة بصـوت عـالٍ أمـام الصـف، ثـم اطلب 
إليهم إجياد كلمـة أو اثنتني ممّا تضمنته صفحات 
الفصل، مستعينني باملفردات الواردة يف مقدمته، 
الكلـامت ومعانيهـا عـىل لوحـة  واكتـب هـذه 

جدارية.

ع الطالب عىل استخدام مرسد املصطلحات    شجّ
معـاين  ف  وتعـرّ الطالـب  كتـاب  يف  الـوارد 

املصطلحات، واستخدامها يف تعابري علمية.



              





ـهِ  امِ عَ ـى طَ لَ ـلُ عَ صُ يَوانـاتِ يَحْ ـضُ الْحَ بَعْ

عَ  ذْ ذُ جِ تَّخِ رُ يَ ـا اآلخَ هَ ضُ بَعْ ، وَ ـجارِ شْ مِنَ األَ

هِ. امِ عَ نًا لِطَ زَ خْ نًا، أَوْ مَ كَ سْ ةِ مَ رَ جَ الشَّ

ا  ـبً نَاسِ مُ نًـا  طِ وْ مَ الْغابَـةُ  ـدُّ  عَ تُ ا  ـاذَ لِمَ   
؟ انَاتِ يَوَ حَ لِلْ

؟. ١ ابَةٌ تَرقَتْ غَ ا احْ ثُ إِذَ دُ ا يَحْ اذَ . مَ عُ قَّ تَوَ أَ

ةِ؟. ٢ ابِسَ نِ اليَ اطِ وَ يشُ فِي مَ ي يَعِ ا الَّذِ . مَ يُّ اسِ سَ الُ األَ ؤَ السُّ

                              
ا. نَهَ يْ نُ بَ ارِ قَ أُ ، وَ ابَةِ الغَ اءِ وَ رَ حْ يشُ فِي الصَّ انَاتٍ تَعِ يَوَ ا لِحَ رً وَ عُ صُ مَ أَجْ

ابةٍ. اءَ أَوْ غَ رَ حْ ا لصَ قً لْصَ لُ مُ مَ أَعْ
www.obeikaneducation.com :عُ إِلى   أرجِ    

        

بِ  شَ ارَ الخَ بَاتُ نَقَّ ا النَّ ذَ دُ هَ اعِ يْفَ يُسَ كَ
اتِهِ؟ اجَ لَى حَ ولِ عَ صُ ى الحُ لَ عَ
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ت األدائية والتقويم التقليدي  ن املهامّ التقويم: و يتضمَّ

وتقويم جوانب متعددة من العمق املعريف.



   

ـنَ  اطِ وَ انَـاتُ فِـي مَ يَوَ الْحَ اتَـاتُ وَ بَ يـشُ النَّ تَعِ

. ةٍ لِفَ تَ خْ مُ

ــمُ النَّبَـاتَــاتِ  � سُ أَرْ يَوانًـــا، وَ تَــارُ حَ أَخْ

. طِنِهِ وْ تِي تَعِيشُ فِي مَ انَاتِ الَّ يَوَ الحَ وَ

� . انِ يَوَ ذا الْحَ طِنَ هَ وْ فُ مَ أَصِ

لَى  � انُ عَ يَوَ ـذا الْحَ لُ هَ صُ يْفَ يَحْ ـحُ كَ ضِّ أُوَ

يًّا. ائِهِ حَ ةِ لِبَقَ مَ اتِهِ الَّالزِ تِيَاجَ احْ

انَـاتُ  � يَوَ الْحَ وَ النَّبَاتَـاتُ  دُ  ـاعِ تُسَ يْـفَ  كَ

يَاةِ  يْدِ الْحَ لَى قَ اءِ عَ بَقَ لَى الْ ـا عَ ضً ها بَعْ ضُ بَعْ

تِي. حُ إِجابَ ضِّ ؟ أُوَ طِنِ وْ مَ فِي الْ



   يرسـم الطالب مواطـن احليوانات يف صنـدوق، ويكتب 
 ، ، مجالً توضح  خصائص مواطن احليوانات يف صناديق

 بشكل صحيح.
  يرسـم الطالب مواطـن احليوانات يف صنـدوق، ويكتب مجالً 
 ،، ،  توضـح خصائـص مواطـن احليوانـات يف صناديـق

بحيث تكون مجلتان منهام عىل األقل صحيحتني.
  يرسـم الطالـب مواطن احليوانـات يف صنـدوق، ويكتب 
مجـالً توضـح خصائـص مواطـن احليوانـات يف صناديـق 

، ، ، بحيث تكون إحداها عىل األقل صحيحة.
 ،صنـدوق يف  احليوانـات  مواطـن  الطالـب    يرسـم 
ويكتب مجالً غري صحيحـة توضح خصائص مواطن 

.، ،  احليوانات يف صناديق

فقرة (التقويم األدائي) غري متوافرة يف كتاب الطالب. لذا حيسـن 
تصويرها وتوزيعها عىل الطالب.


 ورقة، أقالم رصاص.

�
  اطلب إىل الطالب ثني ورقة إىل النصف مرتني بحيث يتم   اطلب إىل الطالب ثني ورقة إىل النصف مرتني بحيث يتم 
احلصـول عىل أربع صناديق عند فتح الورقة، اطلب إليهم 

.، ، ،  :ترقيم الصناديق

  اطلـب إىل الطـالب تسـمية احليوانات التي شـاهدوها يف 
الصور، واطلب إليهم كتابة اسـم احليـوان الذي اختاروه 

يف أعىل الورقة.

ـه الطـالب إىل اسـتخدام صندوق واحـد إلجاباهتم.    وجّ
ووضح هلم أن عليهم رسم مواطن احليوانات يف صندوق 

واحد.هلا.

يف الصناديق  و و اطلب إىل الطالب كتابة مجلة عن مواطن 
احليوانات، وماذا حتتاج إليـه لتعيش، وما النباتات واحليوانات 

ا عىل البقاء عىل قيد احلياة. التي يساعد بعضها بعضً



    ب. البـط يعيـش احلـوت يف املحيـط، وتعيـش الزرافة يف 

 املناطق العشبية، ويعيش الغزال يف الغابة. 

    د. اجلمـل احلوت يف شـكل (أ) يعيش يف املحيط، والطائر 
يف شكل (ب) يعيش يف البحرية، أما الزرافة يف شكل (ج) 

 فتعيش يف املنطقة العشبية. 

؟ ةُ يْرَ بُحَ هُ الْ نُ طِ وْ ةِ مَ الِيَ اناتِ التَّ يَوَ ١ أَيُّ الْحَ

وتُ أ. الْحُ

بَطُّ ب. الْ

ةُ افَ رَ ج. الزَّ

الُ زَ د. الْغَ

؟ راءُ حْ هُ الصَّ نُ طِ وْ ةِ مَ الِيَ يَوانَاتِ التّ ٢ أَيُّ الْحَ

أ

ج

ب

د



 تذكـر احلقائـق، والتعريفـات، أو يتطلـب املسـتو 
خطـوات العمـل.  وضمن هذا املسـتو توجد إجابـة صحيحة 

واحدة فقط.
 تقديم الرشح والتوضيح، أو  يتطلب املستو 

 القـدرة عىل تطبيق مهـارة. وتعكس اإلجابة ضمن هذا املسـتو
ا للموضوع. ا عميقً فهامً واستيعابً

 اسـتخدام   يتطلـب املسـتو 
التحليـل واالسـتدالل، ومـا يتضمنـه مـن اسـتخدام  األدلـة و 
املعلومات الداعمة. ويف هذا املسـتو يمكن أن يكون هناك أكثر 

من إجابة صحيحة.
 إكـامل جمموعـة مـن   يتطلـب املسـتو 

اخلطوات املتعددة، كام يتطلب تركيب وبناء املعلومات املستقاة من 
عـدة مصادر أو من فروع متعددة من املعرفة. وتعكس اإلجابات 

ضمن هذا املستو التخطيط بعناية واالستدالل املركب.















   



   


←
استعرض املادة التي درسها الطالب منذ بداية الفصل، ارجع إىل 
جدول التعلم بعنوان «أين تعيش احليوانات؟» الذي كونته معهم 
يف بداية تدريس هذا الفصل، واطلب إليهم املقارنة بني ما تعلموه 
ل أي  عن املَواطن وما كانوا يعرفونه عنها يف بداية الفصل، وسجّ

معلومات إضافية يف عمود «ماذا تعلّمنا؟» يف اجلدول.

←  
 ،م مطويـة نصف الكتاب. من الكرتـون أو الورق املقو صمّ
ثـم اكتـب عـىل العمـود األول"الغابـات واملناطق العشـبية"، 
ـم الطالب إىل  واكتب عـىل العمـود الثاين"بحرية وحميط". قسّ
جمموعتـني، وأعـط كل جمموعـة بطاقـات فارغة، وعـنيّ لكل 
ـا من مواضيع الفصل، ثـم اطلب إىل طالب  جمموعـة موضوعً
املجموعـة األوىل إلصاق صور تعرب عن هذه املواطن، واطلب 
إىل طالب املجموعة الثانية إلصاق صور تعرب عن هذه املواطن.

 للمزيـد من املعلومات حول عمـل املطويات، راجع هناية هذا 
الدليل.







     

إجابات أسئلة املفردات 

البحرية. ١

الصحراء. ٢

املنطقة العشبية. ٣

الغابة. . ٤




لِ أاالسم    صْ تِبارُ الفَ اخْ

     

ةٍ . رَ لِّ فِقْ اغِ في كُ رَ ءِ الفَ لْ بَةِ لَمِ ابةِ الُمنَاسِ جَ ولَ اإلِ لَمِ حَ طُ بِالْقَ وِّ أُحَ

وَ         . ١ انُ هُ يَوَ عِيشُ فِيهِ الحَ ي يَ ذِ انُ الَّ كَ المَ

فَصُ القَ ضِ    تَ األَرْ تَحْ طِنُ    وْ المَ  

ىَّ         . ٢ مَ ابُ يَسُ شَ ثُرُ فِيهِ األَعْ ي تَكْ ذِ عُ الَّ اسِ انُ الوَ كَ المَ

ةَ ابَ الغَ بِيَّةَ     شْ ةَ العُ نْطَقَ المِ اءَ    رَ حْ صَ

٣ .. اكُ مَ ةٌ وتَعِيشُ فِيهِ األَسْ الِحَ يَاهٌ مَ انٌ فِيهِ مِ كَ          مَ

ةُ ابَ الغَ يطُ    حِ المُ اء    رَ حْ الصَّ  

ى         . ٤ مَّ ا، يُسَ عً ةُ مَ ثِيرَ ارُ الكَ جَ و فِيهِ األَشْ نْمُ ي تَ ذِ انُ الَّ كَ المَ

بِيَّةَ شْ ةَ العُ نْطَقَ المِ ةَ     يرَ البُحَ ةَ    ابَ الغَ  



االسم    لِ صْ داتُ الفَ رَ فْ مُ

            
              

     

. لِ التَّالِيَةِ مَ نَ الجُ لٍّ مِ مالِ كُ كْ ا إلِ هَ مُ دِ تَخْ أَسْ ةَ وَ يحَ حِ ةَ الصَّ لِمَ تُبُ الكَ أَكْ

١ .. ةِ الِحَ ياهِ المَ ملُوءٌ بِالمِ مَ ميقٌ وَ عَ عٌ وَ اسِ طِنٌ وَ وْ (الـ حـ  طـ  ـيـ مـ)      المحيط   مَ

٢ .. االً زَ دْ تَر غَ قَ تَ  منطقة عشبية  فَ رْ ا زُ ( ـنـ   ـقـ   ـة مـ   ـطـ       ـشـ   ـيـ   ـة عـ   ـبـ)   إِذَ

٣ .. يوانَاتُ الحَ انٌ تَعِيشُ فِيه النَّباتاتُ وَ كَ و مَ (الـ و ن  مـ ط)       الموطن   هُ

٤ .. ةُ يطُ بِها اليَابِسَ ،  تُحِ ةٌ ذبَ ياهٌ عَ وطِنٌ فِيهِ مِ (ا  لـ  بـ   ـيـ  ة  ح  ر)      البحيرة   مَ



         

اءُ رَ حْ الصَّ

ةُ يْرَ البُحَ

ابَةُ الغَ

ةُ  قَ نْطَ المِ
ةُ بِيَّ شْ العُ

١ . 

٢ .

٣ .

٤ .

بَةِ: نَاسِ ةِ الْمُ لِمَ ةِ والْكَ ورَ لُ بَيْنَ الصُّ أَصِ

         





تِي. حُ إِجابَ ضِّ ؟ أُوَ طِنِ وْ مَ   اطلـب إىل الطـالب تسـمية احليوانات التي شـاهدوها يف فِي الْ
الصور، واطلب إليهم كتابة اسـم احليـوان الذي اختاروه 

ـه الطـالب إىل اسـتخدام صندوق واحـد إلجاباهتم.    وجّ
ووضح هلم أن عليهم رسم مواطن احليوانات يف صندوق 

 اطلب إىل الطالب كتابة مجلة عن مواطن 
احليوانات، وماذا حتتاج إليـه لتعيش، وما النباتات واحليوانات 

ا عىل البقاء عىل قيد احلياة. التي يساعد بعضها بعضً



         



 إجابـات حمتملـة: موطـن الغابـة فيـه كثري من األشـجار، . ٥
توجد فيه أعشاب، نقار اخلشب له منقار حاد يساعده عىل 
احلصـول عىل الغذاء من األشـجار، الزرافة هلا رقبة طويلة 
لتصل إىل أوراق األشـجار العاليـة. موطن البحرية حيتوي 

عىل ماء، فيه نباتات عدة، يستطيع البط السباحة فيه.

   .   تقبل مجيع اإلجابات املعقولة من الطالب. 
جيب أن يكون الطالب قادرين عىل وصف 
مجيع املَواطن التي درسوها يف هذا الفصل: 
البحـريات،  الغابـات،  املناطـق العشـبية، 
املحيطات. شجع الطالب أن يصفوا كيف 
أن النباتات واحليوانات يعتمد بعضها عىل 

بعض لتعيش يف مواطنها.

الِيَةِ: ةِ التَّ ئِلَ سْ نِ األَ يبُ عَ أُجِ

٥ .  . ةٌ يْرَ رُ بُحَ اآلخَ ، وَ اءٌ رَ حْ ا صَ مَ هُ دُ : أَحَ يْنِ نَ طِ وْ فُ مَ  أَصِ

؟ نٍ طِ وْ لِّ مَ ا فِي كُ اتِهَ اجَ لَى حَ انَاتُ عَ يَوَ لُ الْحَ صُ يْفَ تَحْ كَ

www.obeikaneducation.com    :عُ إِلى جِ أرْ     

؟ . ٦ انَاتُ يَوَ يشُ الحَ يْنَ تَعِ  أَ

          










 • 
 •


يوفر دعامً وافيًا للمعلم.



االإثراءالتقوميال�شرحاال�شتك�شافالتهيئة

ْمِس َوالَماِء  َباُت إَِلى َضْوِء الشَّ َيْحَتاُج النَّ
َوالَهَواِء لَِكْي َيِعيَش.

14 ْف�ِسيُر ْرُح والتَّ ال�سَّ

ملاذا ُتعّد النباتات خملوقات حّية؟

مناق�سة الفكرة الرئي�سة  ←
الفكرة الرئيسة: النباتات خملوقات حّية.

ناقش الطالب كيف تشبه النباتات املخلوقات احلّية األخرى، 
ثم اسأل:

ما الذي حتتاج إليه النباتات؟ حتتاج النباتات إىل اهلواء، واملاء،   
واملواّد الغذائية، وضوء الشمس ومكاٍن لتنمو فيه.

كيلف حتصل النباتات على الغذاء؟ النبات�ات تصنع غذاءها   
بنفسها.

معاجلة املفاهيم ال�سائعة غري ال�سحيحة  ←

قد يعتقد بعض الطالب أن النباتات حتصل عىل الغذاء من الرتبة 
النباتات قادرة عىل صنع غذائها  ان  السامء لذالك وضح هلم  أو 

بنفسها.
فرتة  يعيش  أن  يستطيع  ال  النبات  أن  الطالب  بعض  يعتقد  قد 
صبار  مثل  الصّبار،  نبات  أنواع  بعض  أن  إال  ماء،  دون  طويلة 
الربميل، له جذور كثرية جتمع كميات كبرية من املياه عند هطول 
وختزن  اإلسفنج  مثل  تنتفخ  التي  سيقانه  إىل  باإلضافة  األمطار، 
فرتات  أثناء  يف  اختزنته  الذي  املاء  النباتات  وتستخدم  املاء. 

اجلفاف.

مراعاة امل�ستويات املختلفة

تلبي هذه األنشطة احتياجات الطالب وفًقا ملبدأ الفروق الفردية من خالل:

دعلم إضللايف  اطلب إىل الطالب رس�م ص�ورة ملكان حيتوي عىل 
نبات�ات، مث�ل حديقة أو متنّزه أو غابة، ثم اطلب إليهم كتابة اجلملة التالية، 

بعد إكامهلا، أسفل الصورة: حتتاج النباتات إىل لللللللللل  لتعيش.
حتتاج النباتات إىل املاء لتعيش.

إثللللللراء  أع�ط الطالب جمموعة من األش�ياء، مثل: حجارة، 
ألعاب بالستيكية، قطن، ورق، مكعبات خشبية، ِقطع فّلني ومشابك ورق، 
واطلب إليهم تصنيفها يف جمموعتني: أش�ياء غري حّية كانت حّية فيام مىض أو 
ُصنعت من خملوقات حّية، وأشياء غري حّية ومل تكن حّية يف السابق، واسأل: 

أّي هذه األشياء ُأخذ من نباتات؟ مكعبات خشبية، قطن، ورق، فّلني.
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َوالَهَواِء لَِكْي َيِعيَش.
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ملاذا ُتعّد النباتات خملوقات حّية؟

مناق�سة الفكرة الرئي�سة  ←
الفكرة الرئيسة: النباتات خملوقات حّية.

ناقش الطالب كيف تشبه النباتات املخلوقات احلّية األخرى، 
ثم اسأل:

ما الذي حتتاج إليه النباتات؟ حتتاج النباتات إىل اهلواء، واملاء،   
واملواّد الغذائية، وضوء الشمس ومكاٍن لتنمو فيه.

كيلف حتصل النباتات على الغذاء؟ النبات�ات تصنع غذاءها   
بنفسها.

معاجلة املفاهيم ال�سائعة غري ال�سحيحة  ←

قد يعتقد بعض الطالب أن النباتات حتصل عىل الغذاء من الرتبة 
النباتات قادرة عىل صنع غذائها  ان  السامء لذالك وضح هلم  أو 

بنفسها.
فرتة  يعيش  أن  يستطيع  ال  النبات  أن  الطالب  بعض  يعتقد  قد 
صبار  مثل  الصّبار،  نبات  أنواع  بعض  أن  إال  ماء،  دون  طويلة 
الربميل، له جذور كثرية جتمع كميات كبرية من املياه عند هطول 
وختزن  اإلسفنج  مثل  تنتفخ  التي  سيقانه  إىل  باإلضافة  األمطار، 
فرتات  أثناء  يف  اختزنته  الذي  املاء  النباتات  وتستخدم  املاء. 

اجلفاف.

مراعاة امل�ستويات املختلفة

تلبي هذه األنشطة احتياجات الطالب وفًقا ملبدأ الفروق الفردية من خالل:

دعلم إضللايف  اطلب إىل الطالب رس�م ص�ورة ملكان حيتوي عىل 
نبات�ات، مث�ل حديقة أو متنّزه أو غابة، ثم اطلب إليهم كتابة اجلملة التالية، 

بعد إكامهلا، أسفل الصورة: حتتاج النباتات إىل لللللللللل  لتعيش.
حتتاج النباتات إىل املاء لتعيش.

إثللللللراء  أع�ط الطالب جمموعة من األش�ياء، مثل: حجارة، 
ألعاب بالستيكية، قطن، ورق، مكعبات خشبية، ِقطع فّلني ومشابك ورق، 
واطلب إليهم تصنيفها يف جمموعتني: أش�ياء غري حّية كانت حّية فيام مىض أو 
ُصنعت من خملوقات حّية، وأشياء غري حّية ومل تكن حّية يف السابق، واسأل: 

أّي هذه األشياء ُأخذ من نباتات؟ مكعبات خشبية، قطن، ورق، فّلني.
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ْقِويُم15 التَّ

اَرُة َمْخُلوٌق َحيٌّ . 1 يَّ َفاِصيُل. َهِل السَّ ئِيَس�ُة والتَّ   الِفْكَرُة الرَّ

؟ لِـَماَذا؟  َأْم َشْيٌء َغْيُر َحيٍّ

. َكْيَف َتْخَتِلـُف الَمْخُلوَقاُت الَحيَُّة . 2 �َؤاُل األََساِس�يُّ  السُّ

َعِن األَْشَياِء َغْيِر الَحيَِّة؟

نننُُّّ الُعُلوُم َواْلَفنُّ نفننفننفنفففَفَ فالففالففالفالالالال وموموموُمُ و َوَ وملوموملوموملومللللُلُ ُالُعُالُعلالعللالعللالعلالعالعالعالعالعالعالعالُعُ
ٍة. ٍة وَأْشَياَء َغْيِر َحيَّ َأْرُسُم َلْوَحًة َتْحَتِوي َعَلى َمْخُلوَقاٍت َحيَّ

www.obeikaneducation.com :أرِجُع إِلى      

ثالًثا: خامتة الدرس
ا�ستخدام جدول التعلم  ←

راج�ع الط�الب في�ام تعّلم�وه ع�ن النبات�ات، وأعْد طرح س�ؤال 
الفكرة العاّمة: ماذا تعرف عن النباتات؟ ساعد الطالب عىل كتابة 

ما تعّلموه يف جدول التعّلم.

تنمية مه��ارات الق��راءة والكتابة لفكرة الرئي�س��ة  ←
والتفا�سيل:

 استخدم خمّطط مهارة القراءة التايل لتحديد فكرة الدرس الرئيسة 
وتفاصيلها.

 منظم ختطيطي )1(

خملوقات حّية

اإلنسان ، واحليوانات 
والنباتات

تنمو ، تتغري ،  
)تنجب( صغاًرا

حتتاج إىل الغذاء 
واهلواء واملاء

مراجعة الدر�س
اأفكر، واأحتدث، واأكتب   ←

1   الفكرة الرئي�سة والتفا�سيل. السيارة يشء غري حي؛

ألهنا ال تنمو وال تتنفس وال ُتنجب سيارات صغرية.

2   ال�سوؤال الأ�سا�سي: إجابات حمتملة: املخلوقات احلية

تنم�و وتتغري، وحتتاج إىل الغ�ذاء واملاء واهلواء لتعيش اما 
األش�ياء الغري حية التنمو والتتغري والحتت�اج إىل الغذاء 

واملاء واهلواء لتعيش

 الُعُلوُم َواْلَفنُّ
اطلب إىل الطالب كتابة مجلة قصرية عن رسومهم باستخدام 
الكلامت: خملوقات حّية وأش�ياء غري حّية، واطلب إليهم مجع 

رسومهم مًعا لعمل كتاب صّفّي.

�سف املخلوقات احلّية 

عدد  أكرب  كتابة  الطالب  إىل  اطلب 
اجلملة  إلمتام  الكلامت  من  ممكن 

التالية:
من صفات املخلوق احلي أنه ..........

اطلب إليهم أن يزّينوا أوراقهم بصور ملخلوقات حّية.

تقومي بنائي )تكويني(

من صفات املخلوق احلي أنه ..........

اأن��ه  احل��ي  امل��خ��ل��وق  �صفات  م��ن 

ينمو.

اأن��ه  احل��ي  املخلوق  �صفات  م��ن 

يحتاج اإىل املاء.

اأن��ه  احل��ي  امل��خ��ل��وق  �صفات  م��ن 

يتغري.
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الكلامت: خملوقات حي
ا لعمل كتاب صف
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  : pÊاãال oالدر�س
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o∫ shnالأ oπ rسü nفrلnا

ˇ̌̌ ˇ̌̌ ˇ̌̌̌̌ ˇ̌̌ ˇ̌̌ ˇ̌̌ ˇ̌̌ ˇ̌̌ ̌ˇ̌زب
ˇ̌̌̌̌̌̌ ˇ̌̌̌ ˇ̌̌̌ ˇ̌̌ ˇ̌̌̌

̌ˇرب هو̌د ˇ̌̌ ˇ̌̌ ˇ̌̌

o∫ shnالأ oπ rسü nفrلnاN/A

ثانًيا: تنفيذ التدري�س

أقرأ وأتعلم

مهارة القراءة: التلخيص

ما اأهمية الأزهار؟

مناق�سة الفكرة الرئي�سة ←
الفكرة الرئيس�ة: األزه�ار ، والثامر، والبذور تس�اعد النباتات عىل 

تكوين نباتات جديدة .
بعد قراءة الفكرة الرئيسة مع الطالب، اسأل:

ملاذا تكّون بعض النباتات أزهاًرا؟  
إجابة حمتملة: لتكّون البذور.

ما العالقة بني الثامر والبذور؟  
إجابة حمتملة: البذور تكون داخل الثمرة أو عليها .

اكت�ب إجاب�ات الط�الب ع�ىل الس�بورة، وناق�ش أي أس�ئلة ق�د 
يطرحوهنا.

خلفية علمّية

الأزهار
جتتذب  األزهار  من  والعديد  للتكاثر.  أزهاًرا  تكّون  اخلرضاء  النباتات 
األعضاء  من  اللقاح  حبوب  تنقل  احليوانات  وهذه  واحلرشات،  الطيور 
املذّكرة لنبات ما إىل األعضاء املؤّنثة لنبات آخر من النوع نفسه. وأحياًنًا يتم 
نقل حبوب اللقاح بوساطة الرياح . ويتم إخصاب الزهرة بحبة اللقاح، 

فتصري ثمرة داخلها بذور، حيث تنمو الحًقا، وتصبح نباتات جديدة.

  ملزيد من املعلومات ارجع إىل:    

اخللفية العلمية يف هناية الدليل وإىل املوقع اإللكرتوين
www.obeikaneducation.com 

الخال�صة

املنظم التخطيطي )5(

اأ�ساليب داعمة

ارس�م.  اع�رض ع�ىل الط�الب جمموع�ة م�ن األزه�ار والث�امر 
والبذور، ثم اطلب إليهم رس�م كل منها، ووضح هلم أن الزهرة 
تنم�و إىل ثمرة حتتوي البذرة داخلها، ثم ناقش�هم يف الكيفية التي 

تنمو هبا البذرة لتكون نباًتا جديًدا مماثاًل للنبات الذي جاء منه. 

م�ستوى مبتدئ اطل�ب إىل الط�الب تك�رار أس�امء هذه 

األجزاء لتتعّرف أجزاء النبات.

م�ستوى عادي اطلب إىل الطالب وصف هذه األجزاء 

بعبارات وصفية بسيطة.

م�ستوى متقدم اطلب إىل الطالب توضيح كيفية ارتباط 

هذه األجزاء مًعا.

األش�ياء من جمموعة الطالب راء إث
طعقطعقطعِطعِطع خشبية،  بالستيكية، قطن، ورق، مكعبات ألعاب

كانت ةحيةحيةّةّة غري إليهم واطلب
حّي تكن

خشبية، قطن
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ْمِس َوالَماِء  َباُت إَِلى َضْوِء الشَّ َيْحَتاُج النَّ
َوالَهَواِء لَِكْي َيِعيَش.
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ملاذا ُتعّد النباتات خملوقات حّية؟

مناق�سة الفكرة الرئي�سة  ←
الفكرة الرئيسة: النباتات خملوقات حّية.

ناقش الطالب كيف تشبه النباتات املخلوقات احلّية األخرى، 
ثم اسأل:

ما الذي حتتاج إليه النباتات؟ حتتاج النباتات إىل اهلواء، واملاء،   
واملواّد الغذائية، وضوء الشمس ومكاٍن لتنمو فيه.

كيلف حتصل النباتات على الغذاء؟ النبات�ات تصنع غذاءها   
بنفسها.

معاجلة املفاهيم ال�سائعة غري ال�سحيحة  ←

قد يعتقد بعض الطالب أن النباتات حتصل عىل الغذاء من الرتبة 
النباتات قادرة عىل صنع غذائها  ان  السامء لذالك وضح هلم  أو 

بنفسها.
فرتة  يعيش  أن  يستطيع  ال  النبات  أن  الطالب  بعض  يعتقد  قد 
صبار  مثل  الصّبار،  نبات  أنواع  بعض  أن  إال  ماء،  دون  طويلة 
الربميل، له جذور كثرية جتمع كميات كبرية من املياه عند هطول 
وختزن  اإلسفنج  مثل  تنتفخ  التي  سيقانه  إىل  باإلضافة  األمطار، 
فرتات  أثناء  يف  اختزنته  الذي  املاء  النباتات  وتستخدم  املاء. 

اجلفاف.

مراعاة امل�ستويات املختلفة

تلبي هذه األنشطة احتياجات الطالب وفًقا ملبدأ الفروق الفردية من خالل:

دعلم إضللايف  اطلب إىل الطالب رس�م ص�ورة ملكان حيتوي عىل 
نبات�ات، مث�ل حديقة أو متنّزه أو غابة، ثم اطلب إليهم كتابة اجلملة التالية، 

بعد إكامهلا، أسفل الصورة: حتتاج النباتات إىل لللللللللل  لتعيش.
حتتاج النباتات إىل املاء لتعيش.

إثللللللراء  أع�ط الطالب جمموعة من األش�ياء، مثل: حجارة، 
ألعاب بالستيكية، قطن، ورق، مكعبات خشبية، ِقطع فّلني ومشابك ورق، 
واطلب إليهم تصنيفها يف جمموعتني: أش�ياء غري حّية كانت حّية فيام مىض أو 
ُصنعت من خملوقات حّية، وأشياء غري حّية ومل تكن حّية يف السابق، واسأل: 

أّي هذه األشياء ُأخذ من نباتات؟ مكعبات خشبية، قطن، ورق، فّلني.
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حجارة مثل األش�ياء
ورق،  ومشابك نيفلنيفّلني
أو مىض فيام كانت

يف ة
قطن، 

اطلب إىل الطالب كتابة مجلة قصرية عن رسومهم باستخدام 
الكلامت: خملوقات حي

رسومهم مع

ةحيةحيةّةّة. ملخلوقات بصور أوراقهم نوايزينوايزينواّنواّنوا أن إليهم اطلب
األش�ياء

فل
كانت

ةحيةحيةّةّة
قطن
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o∫ shnالأ oπ rسü nفrلnا

ˇ̌̌ ˇ̌̌ ˇ̌̌̌̌ ˇ̌̌ ˇ̌̌ ˇ̌̌ ˇ̌̌ ˇ̌̌ ̌ˇ̌زب
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o∫ shnالأ oπ rسü nفrلnاN/A

ثانًيا: تنفيذ التدري�س

أقرأ وأتعلم

مهارة القراءة: التلخيص

ما اأهمية الأزهار؟

مناق�سة الفكرة الرئي�سة ←
الفكرة الرئيس�ة: األزه�ار ، والثامر، والبذور تس�اعد النباتات عىل 

تكوين نباتات جديدة .
بعد قراءة الفكرة الرئيسة مع الطالب، اسأل:

ملاذا تكّون بعض النباتات أزهاًرا؟  
إجابة حمتملة: لتكّون البذور.

ما العالقة بني الثامر والبذور؟  
إجابة حمتملة: البذور تكون داخل الثمرة أو عليها .

اكت�ب إجاب�ات الط�الب ع�ىل الس�بورة، وناق�ش أي أس�ئلة ق�د 
يطرحوهنا.

خلفية علمّية

الأزهار
جتتذب  األزهار  من  والعديد  للتكاثر.  أزهاًرا  تكّون  اخلرضاء  النباتات 
األعضاء  من  اللقاح  حبوب  تنقل  احليوانات  وهذه  واحلرشات،  الطيور 
املذّكرة لنبات ما إىل األعضاء املؤّنثة لنبات آخر من النوع نفسه. وأحياًنًا يتم 
نقل حبوب اللقاح بوساطة الرياح . ويتم إخصاب الزهرة بحبة اللقاح، 

فتصري ثمرة داخلها بذور، حيث تنمو الحًقا، وتصبح نباتات جديدة.

  ملزيد من املعلومات ارجع إىل:    

اخللفية العلمية يف هناية الدليل وإىل املوقع اإللكرتوين
www.obeikaneducation.com 

الخال�صة

املنظم التخطيطي )5(

اأ�ساليب داعمة

ارس�م.  اع�رض ع�ىل الط�الب جمموع�ة م�ن األزه�ار والث�امر 
والبذور، ثم اطلب إليهم رس�م كل منها، ووضح هلم أن الزهرة 
تنم�و إىل ثمرة حتتوي البذرة داخلها، ثم ناقش�هم يف الكيفية التي 

تنمو هبا البذرة لتكون نباًتا جديًدا مماثاًل للنبات الذي جاء منه. 

م�ستوى مبتدئ اطل�ب إىل الط�الب تك�رار أس�امء هذه 

األجزاء لتتعّرف أجزاء النبات.

م�ستوى عادي اطلب إىل الطالب وصف هذه األجزاء 

بعبارات وصفية بسيطة.

م�ستوى متقدم اطلب إىل الطالب توضيح كيفية ارتباط 

هذه األجزاء مًعا.

أ�ساليب داعمةاأ�ساليب داعمةأ�ساليب داعمة







ُموَِّباِدَرٌة َنَباٌت ُمْكَتِمُل النُّ

َباِت؟. 1 ُة ُكلٍّ ِمَن اأَلْزَهاِر َوالثِّ�َماِر لِلنَّ يَّ ُص. َما َأَهمِّ ُأَل�خِّ

َباَتاُت؟. 2 ُر النَّ . َكْيَف َتَتَغيَّ َؤاُل اأَلَساِسيُّ السُّ

ُر. ُأالِحُظ َنَباًتا ِفي ِمْنَطَقِة َسَكنِي، َأِصُف َكْيَف َيْنُمو، َوَكْيَف َيَتَغيَّ

www.obeikaneducation.com :أرِجُع إِلى      

        

ْقِويُم31 التَّ






←   

اطلـب إىل الطـالب أن يتبادلـوا املعلومـات فيـام بينهـم عـن 
املخلوقات احليّة واألشياء غري احليّة، ثم اسأل:

 ؟ كيف تعرف أن اليشء حيّ

 دُّ النباتات خملوقات حيّة؟ ملاذا تُعَ

اكتـب إجابـات الطـالب يف جـدول التعلـم يف عمـود «مـاذا 
نعرف؟».

اقرأ سؤال «أنظر وأتسـاءل» عن املخلوقات احليّة واألشياء 
غري احليّة، ثم اسأل:

 ؟ ا غري حيّ كيف تعرف أيّ املخلوقات حيّة، وأهيّ

  ف املخلوقات  ما األدلة يف الصورة التي تساعدك عىل تعرّ
احليّة؟ 

اكتـب إجابات الطالب عىل السـبورة، وانتبه إىل أية مفاهيم 
غري صحيحة قد تكون لدهيم، وعاجلها يف أثناء سري الدرس.




 .يقارن بني املخلوقات احليّة واألشياء غري احليّة ويصنّفها
 .يوضح ما حتتاج إليه النباتات لتعيش وتنمو




التي  األليفة  احليوانات  أو  النباتات  عن  قصصهم  يتبادلوا  الطالب  دعِ 
لدهيم، أو التي حيبون أن تكون لدهيم. وناقشهم يف كيفية االعتناء بنباتاهتم 

وحيواناهتم، ثم اسأل:

  كيـف تعرف مـا إذا كانت النباتـات واحليوانات خملوقـات حيّة أم غري
حية؟  إجابات حمتملة: إهنا تنمو وتتغري، إهنا ترشب املاء.

  ،ما الذي حتتاج إليه النباتات واحليوانات لتعيش؟  إجابات حمتملة: ماء
ضوء الشمس، غذاء، مكان لتنمو فيه، هواء.

  مـاذا حيدث للنباتـات واحليوانات إذا مل حتصل عىل األشـياء التي حتتاج
إليها لتعيش؟  إجابات حمتملة: لن تنمو، متوت.

    

    

    

ةِ؟    ورَ هِ الصُّ ذِ ةِ فِي هَ يَّ يْرُ الْحَ يَاءُ غَ شْ ا األَ مَ ، وَ ةُ يَّ اتُ الحَ وقَ لُ خْ ا الْمَ مَ

     

ُموَِّباِدَرٌة َنَباٌت ُمْكَتِمُل النُّ

َباِت؟. 1 ُة ُكلٍّ ِمَن اأَلْزَهاِر َوالثِّ�َماِر لِلنَّ يَّ ُص. َما َأَهمِّ ُأَل�خِّ

َباَتاُت؟. 2 ُر النَّ . َكْيَف َتَتَغيَّ َؤاُل اأَلَساِسيُّ السُّ

ُر. ُأالِحُظ َنَباًتا ِفي ِمْنَطَقِة َسَكنِي، َأِصُف َكْيَف َيْنُمو، َوَكْيَف َيَتَغيَّ

www.obeikaneducation.com :أرِجُع إِلى      

        

ْقِويُم31 التَّ

اكتـب إجابـات الطـالب يف جـدول التعلـم يف عمـود «مـاذا 


لُوقَاتِ  خْ انِ ولِلْمَ نْسَ ضَ لِإلِ رَ مَ ـبِّبَ الْ ثُ يُسَ التَّلَوُّ

. رَ يَّةِ األُخْ الحَ

ـةِ  نَظافَ لـى  حافَظَـةِ عَ لِلْمُ ةٌ  يـدَ دِ قٌ عَ اكَ طُـرُ نـَ هُ

. ضِ األَرْ

اءَ وَ ثُ الهَ وِّ لَ انِعِ يُ صَ انُ المَ خَ دُ  ↓

؟. ١ اءُ وَ هَ ثَ الْ لَوَّ ا تَ يَّةِ إِذَ لُوقَاتِ الْحَ خْ ثَ لِلْمَ دُ كِنُ أَنْ يَحْ مْ ا يُ اذَ . مَ ةُ النَّتيجَ بَبُ وَ السَّ

؟. ٢ ضِ ةِ األَرْ لَى نَظَافَ افَظَةُ عَ حَ بُ المُ ا يَجِ اذَ . لِمَ يُّ اسِ الُ األَسَ ؤَ  السُّ

 

. اءِ ايَاتٍ فِي المَ فَ يِ نُ مْ مِ رَ دَ بَبِ عَ نْ سَ ثُ عَ دَّ أَتَحَ

www.obeikaneducation.com :عُ إِلى   أرجِ    

يَّةِ؟ اتِ الْحَ لُوقَ خْ ثُ بِالْمَ رُّ التَّلَوُّ يْفَ يَضُ  كَ

   

  إجابة السؤال

ب املرض  إجابة حمتملة: كلٌّ من املاء والرتبة واهلواء امللّوث يُسـبّ
للناس واحليوانات والنباتات.

 


←
راجـع الطالب فيـام تعلموه عـن املحافظة عىل مـوارد األرض، 
وأعد طرح سـؤال «الفكـرة العامة»: ملاذا جيـب علينا أن نحافظ 
عـىل موارد األرض؟ اكتب إجابـات الطالب عىل جدول التعلّم 

يف عمود «ماذا تعلّمنا؟».

←
 

ف السـبب  اطلب إىل الطالب اسـتخدام منظم بياين كالتايل لتعرّ
والنتيجـة للسـؤال اآليت: كيـف يؤثـر إلقـاء القاممـة يف البحر يف 

احليوانات؟

 املنظم التخطيطي ( ٨ )

يرمي الناس القاممة 
يف البحر.

يصبح البحر ملوثًا 
وتصاب احليوانات 

.باألذ

النتيجة السبب

ث ر، وأحتدَّ أفكِّ
   إجابة حمتملة: يمكن أن يمرض الناس  

ثًا. واحليوانات والنباتات عند تنفسها هواءً ملوّ
   إجابـة حمتملـة: قـد يصـاب الناس  
واملخلوقات احلية األخر باملرض إذا كان سـطح األرض 
غري نظيف، وإذا كان كل من اهلواء واملاء ملوثني فلن يمكن 

استخدامهام.

اكتـب مجلـة توضيحية عىل السـبورة واطلب إىل الطالب رسـم 
صورة تعرب عنها، ثم اعرض أعامهلم عىل طالب الصف.



 

ع جمالت متنوعة عىل الطالب حتتوي عىل  وزّ
صور حليوانات تستخدم املاء. 

ح اسـتخدام احليوان للامء  اطلـب إىل كل منهـم قصّ الصـور التي توضّ
وإلصاقها عىل ورقة، ثم تبادُل األوراق مع زميله.

ع جمالت متنوعة عىل الطالب حتتوي عىل  وزّ
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 ملعرفة مد استعداد الطالب 

للدرس.

 
للتأكدّ من فهم واستيعاب الطالب يف 

أثناء الدرس.

  
ملعرفة مد تعلم الطالب.


يوفر دليل التقويم اختبارين متكافئني 

لكل فصل.


يمكن اسـتخدامه عىل أنه تقويم 
يف  بفقراتـه  االسـتعانة  أو  ختامـي، 

. التقويم التكوينيّ


عرب املوقع اإللكرتوين:

www.obeikaneducation.com
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المملكة العربية السعودية

 
يأتـي  ليدعـم معلم العلوم 
في ممارسـته لمهنته، ويقدم له بصورة مختصرة ومباشرة بعض 
خالصـة الفكـر التربـوي فيمـا يتعلـق بتعليـم وتعلـم العلوم، 
م فوق  ـا في مجاالت اسـتراتيجيات التعليـم والتعلّ وخصوصً
، واالسـتقصاء فـي العلـوم، والتكامـل بيـن العلوم  المعرفـيّ
والمـواد األخـر، واسـتراتيجيات تقويم العلـوم. كما يركـز على نتاج 
ا في المرحلة  رة، وخصوصً الفكر التربوي الذي تبنته مناهج العلوم المطوّ
ـم الخماسـية، والمطويـات الثنائيـة والثالثية  االبتدائيـة مثـل دورة التعلُّ

األبعاد، وغيرها من المنظمات التخطيطية.





     

الَ النَّهارِ وَ سَ طَ مْ هَ الشَّ اجِ وَ سِ لِتُ مْ بَّاعِ الشَّ ةُ تَ رَ هْ كُ زَ رَّ تتَحَ

      





الكميّة املطلوبة لكل جمموعةاملــادة

عبوة واحدةبذور فاصولياء

عة عبوة واحدةبذور متنوّ

١سيقان نبات الكرفس

علبة واحدةأقالم تلوين

ن طعام ١ملوِّ

١مادة الصقة

رة جمالت مصوَّ

عة نباتات متنوّ

٣أحواض نباتات+ أزهار أونباتات مزهرة 

كمية غري حمدودةماء

الكميّة املطلوبة لكل جمموعة املــادة

ة  ٦ عدسة مكربِّ

١ اف حوض شفّ

١ حجر صغري

١ مسطرة

١ مقص

١ كأس زجاجية







 

    
      

     








 



    

            

     





















 صفحة

  يقارن بني املخلوقات احلية واألشياء غري احلية ويصنفها. 
  يوضح ما حتتاج إليه النباتات لتعيش وتنمو.

املخلوقات احلية

األشياء غري احلية

  ص: ١١  
احلية  املخلوقات  أن   يالحظ 
تنمو وتتغري، بينام األشياء غري احلية ال 

تنمو وال تتغري.
يستنتج،  يالحظ،  يقارن،  

يصنف.
ماء،  نبات،  حجر،   

وعاء شفاف.

ا له براعم زهرية ليتمكن  اخرت نباتًا رسيع النمو أو نباتً
الطالب من مالحظة النمو والتغري بسهولة.

:صفحة 

ف املخلوقات احلية واألشياء   يتعرّ
غري احلية داخل غرفة الصف.

 يالحظ، يصنّف، يرسم.
تلوين،  أقالم  أوراق،    

جمالت، الصق.

 تأكد من وجود خملوقات حية داخل غرفة الصف مثل 
نباتات منزلية أو أزهار أو حيوانات.




 صفحة

  يتعرف أجزاء النبات مثل األوراق والسيقان واجلذور.
  يصف وظائف أجزاء النبات. 

 

 التلخيص.    املنظم التخطيطي

اجلذور

السيقان

األوراق

  ص: ١٧
الرئيسة  األجزاء  ف  يتعرّ 

للنبات.
 يالحظ، يتواصل، يستنتج.
عدسة  نباتات،    

مكربة.

دِ الطالب بنباتات يسهل سحبها من الرتبة. احذر!  وِّ زَ
تأكد من عدم استخدام نباتات قد تكون سامة أو هلا 

أشواك أو أجزاء أخر خطرة.

:صفحة 

 يالحظ تركيب السيقان ووظائفها.
 يالحظ، يتواصل، يستنتج.

 سيقان كرفس، أكواب، 
ن طعام. ماء، ملوِّ

مع  التعامل  عند  قفازات  ارتداء  الطالب  إىل   اطلب 
واتساخ  احلساسية،  تفاعالت  لتجنّب  الطعام  ن  ملوّ

  .طوح أخر ن إىل سُ األيدي، وانتقال امللوِّ

عُ إِلى: www.obeikaneducation.com* يستغرق تنفيذ الدرس ما بني حصتني إىل ثالث حصص.   أرجِ    



() الفكرة الرئيسة والتفاصيل.       املنظم التخطيطي
















 صفحة

  يقارن بني املخلوقات احلية واألشياء غري احلية ويصنفها. 
  يوضح ما حتتاج إليه النباتات لتعيش وتنمو.

املخلوقات احلية

األشياء غري احلية

  ص: ١١  
احلية  املخلوقات  أن   يالحظ 
تنمو وتتغري، بينام األشياء غري احلية ال 

تنمو وال تتغري.
يستنتج،  يالحظ،  يقارن،  

يصنف.
ماء،  نبات،  حجر،   

وعاء شفاف.

التخطيط 
املسبـــق

ا له براعم زهرية ليتمكن  اخرت نباتًا رسيع النمو أو نباتً
الطالب من مالحظة النمو والتغري بسهولة.

:صفحة 

ف املخلوقات احلية واألشياء   يتعرّ
غري احلية داخل غرفة الصف.

 يالحظ، يصنّف، يرسم.
تلوين،  أقالم  أوراق،    

جمالت، الصق.

التخطيط 
املسبـــق

 تأكد من وجود خملوقات حية داخل غرفة الصف مثل 
نباتات منزلية أو أزهار أو حيوانات.




 صفحة

  يتعرف أجزاء النبات مثل األوراق والسيقان واجلذور.
  يصف وظائف أجزاء النبات. 

 

 التلخيص.    املنظم التخطيطي

اجلذور

السيقان

األوراق

  ص: ١٧
الرئيسة  األجزاء  ف  يتعرّ 

للنبات.
 يالحظ، يتواصل، يستنتج.
عدسة  نباتات،    

مكربة.

التخطيط 
املسبـــق

دِ الطالب بنباتات يسهل سحبها من الرتبة. احذر!  وِّ زَ
تأكد من عدم استخدام نباتات قد تكون سامة أو هلا 

أشواك أو أجزاء أخر خطرة.

:صفحة 

 يالحظ تركيب السيقان ووظائفها.
 يالحظ، يتواصل، يستنتج.

 سيقان كرفس، أكواب، 
ن طعام. ماء، ملوِّ

التخطيط 
املسبـــق

مع  التعامل  عند  قفازات  ارتداء  الطالب  إىل   اطلب 
واتساخ  احلساسية،  تفاعالت  لتجنّب  الطعام  ن  ملوّ

  .طوح أخر ن إىل سُ األيدي، وانتقال امللوِّ

جمموعة صغرية  مجيع الطالب  جمموعة ثنائيةفراد

الزمن:  دقيقة

الزمن:  دقيقة

الزمن:  دقيقة

الزمن:  دقيقة








  

 
اطلـب إىل الطـالب النظر إىل صور الفصـل، وتوقّع ما تعرضه 

دروسه.

←   
قبل عرض حمتو الفصل، اعمل بالتعاون مع الطالب جدول 
ا لوحـة كرتونية، ثمّ ثبّتها  التعلّـم بعنوان «النباتات»، مسـتخدمً
ة «ماذا  عـىل احلائط. واطرح عىل الطالب سـؤال الفكـرة العامّ

تعرف عن النباتات؟»، ثم اسأل:

كيف تعرف أن النباتات خملوقات حيّة؟

 ما أجزاء النبات؟

 فيم تتشابه النباتات، وفيم ختتلف؟






النباتات تنمو يف 
الرتبة. 

هل تنمو مجيع 
النباتات يف الرتبة؟

ما وظيفة األوراق؟للنباتات أوراق. 

بعض النباتات 
خرضاء.

متثّـل اإلجابـات يف اجلدول أعـاله بعض اسـتجابات الطالب 
املحتملة.
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الَى: عَ الَ تَ قَ





ياتِ تَوَ حْ ةُ الْمُ قائِمَ



لِاالسم    صْ يميَّةٌ لِلفَ اهِ فَ يطَةٌ مَ رِ خَ

            
. اهُ نَ اتِ أَدْ لِمَ ا الكَ مً دِ تَخْ سْ لِ مُ صْ رأْتُها فِي الفَ ما قَ ةَ كَ مَّ هِ المُ ارَ تُبُ األَفكَ أَكْ

هواء

تنمو

أوراق

ماء

تتغير

مخلوقات حية

جذور

أزهار

تنتج مخلوقات تشبهها

غذاء

سيقان

 

يَ  النَّبَاتَاتُ هِ

 

لِلنَّبَاتاتِ  

    

لُوقَاتُ  خْ ملُ المَ ا تَعْ اذَ مَ
؟ يّةُ الحَ

لُوقاتُ  خْ تاجُ المَ ا تَحْ اذَ مَ
؟ يّةُ الحَ

  

  

  

 

 

 

 

             
              

:مخلوقات حية يَ زاءٌ هِ أَجْ

جذور

سيقان تنمو

تتغير

تنتج مخلوقات تشبهها

غذاء

هواء

ماء

أوراق

أزهار



   

  
   






             

يَّةُ اتُ الْحَ لُوقَ خْ الْمَ

تَـاجُ إِلَـى  تَحْ ـو، وَ نْمُ ـاتٌ تَ وقَ لُ خْ  مَ

. يشَ يْ تَعِ اءِ لِكَ وَ الْهَ اءِ وَ الْمَ اءِ وَ ذَ الْغِ

يَّةِ يْرُ الْحَ يَاءُ غَ األَشْ

تَـاجُ إِلـى  ـو، وال تَحْ نْمُ ـيَاءُ ال تَ أَشْ

. اءِ وَ الَ الْهَ اءِ وَ ال الْمَ اءِ وَ ذَ الْغِ

اقُ رَ األَوْ

ءَ  وْ مُ ضَ دِ خْ ـتَ تِي تَسْ بَاتِ الَّ اءُ النَّ زَ أَجْ

. اءَ ذَ نَعَ الغِ اءَ لِتَصْ وَ الْهَ سِ وَ مْ الشَّ

ورُ ذُ الْجُ

بَةِ  رْ هُ فِي التُّ تُ بِّ ثَ ي تُ تـِ بَاتِ الَّ اءُ النَّ زَ أَجْ

. اءَ هُ المَ تَصُّ لَ تمْ وَ
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  اطلـب إىل أحـد الطالب قراءة مفـردات الفكرة 
العامـة بصـوت عـالٍ أمـام الصـف، ثـم اطلب 
إليهم إجياد كلمـة أو اثنتني ممّا تضمنته صفحات 
الفصل، مستعينني باملفردات الواردة يف مقدمته، 
الكلـامت ومعانيهـا عـىل لوحـة  واكتـب هـذه 

جدارية.

ع الطالب عىل استخدام مرسد املصطلحات    شجّ
معـاين  ف  وتعـرّ الطالـب  كتـاب  يف  الـوارد 

املصطلحات، واستخدامها يف تعابري علمية.





 








  









يقـارن بـني املخلوقـات احليّـة واألشـياء غري  �
احليّة ويصنفها. 

يوضح ما حتتاج إليه النباتات لتعيش وتنمو. �

    

    

    

ةِ؟    ورَ هِ الصُّ ذِ ةِ فِي هَ يَّ يْرُ الْحَ يَاءُ غَ شْ ا األَ مَ ، وَ ةُ يَّ اتُ الحَ وقَ لُ خْ ا الْمَ مَ

     

www.obeikaneducation.com :أرجع إىل      



االسم    سِ رْ يديٌّ للدّ هِ طّطٌ تَمْ خَ مُ



سِاالسم    رْ يديٌّ للدّ هِ طّطٌ تَمْ خَ مُ

                 
              

       
. اتِ اغَ رَ ءِ الفَ لْ لَى مَ نِي عَ دَ اعِ مُ كِتَابِي لِيُسَ دِ أَستَخْ

                

لُوقَاتٌ                .. ١ خْ يَوانَاتُ والنَّاسُ مَ النَّباتَاتُ والحَ

٢ .. تَغيَّرُ تَ يَّةُ                  وَ لُوقَاتُ الحَ خْ المَ

٣ .. اءِ لِتَعيشَ واءِ والمَ تَاجُ إِلى                   والهَ يَّةِ تَحْ لُوقاتُ الحَ خْ المَ

ها.. ٤ بِهُ ا                تُشْ بُ أَفْرادً نْجِ يَّةُ تُ لُوقاتُ الحَ الَمخْ

٥ . . اءِ ذَ تاجُ إِلَى الغِ تَغيَّرُ والَ تْحَ ال تَ و وَ نْمُ                 ال تَ

تنمو 

الغذاء

األشياء غير الحية

حية

ةٍ يدَ دِ جَ



سِ رْ داتُ الدَّ رَ فْ االسم   مُ



سِ رْ يٌّ للدَّ تَامِ اطٌ خِ نَشَ االسم   

                
              

      
. بَةِ ناسِ ةِ المُ لِمَ ةٍ بِالكَ لَ مْ لِّ جُ اغَ فِي كُ رَ ألَ الفَ اهُ ألَمْ نَ اِت أَدْ لِمَ مُ الكَ دِ أَستَخْ

تتغير            أشياء غير حية      مخلوقات حية     تنمو               

. يْ تَعِيشَ اءِ لِكَ اءِ والمَ ذَ تاجُ إِلى الغِ يّةِ تَحْ لُوقاتِ الحَ خْ ميعُ المَ جَ

، يَّرَ تغَ ،                  تَستَطيعُ أَنْ           وتَ اناتُ والنَّاسُ يوَ النّباتَاتُ والحَ

. وَ بِ لِتَنمُ نَاسِ انِ المُ كَ المَ اءِ وَ وَ تاجُ إِلى الهَ ما تَحْ  كَ

ى .          ،  مَّ يَاءُ تُسَ . وهذهِ األَشْ اءِ وَ اءِ أَوِ الهَ المَ ، أَوِ اءِ ذَ تاجُ إِلىَ الغِ  ال تَحْ رَ يَاءِ األُخْ نَ األَشََْ ثِيرٌ مِ كَ

 . يّةٍ يْرُ حَ يَاءُ غَ ، أَشْ ابُ عَ األَلْ يَّاراتُ وَ السَّ ورُ وَ خُ ال             .  الصُّ نْمو وَ هيَ ال تَ وَ

مخلوقات حية  

أشياء غير حية

تتغير 

تنمو
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ةَ ورَ أُ الصُّ رَ أَقْ مُ    االسْ

                       
ةِ التَّالِيَةِ :  نِ األَسئِلَ يبُ عَ ، ثُمَّ أُجِ اهُ ا أَرَ رُ فِيمَ . وأُفكِّ ةَ ورَ لُ الصُّ أَتأمَّ

ةِ، . ١ ورَ ا فِي الصُّ اهَ تِي أَرَ يِّةِ  الَّ لُوقَـاتِ الحَ خْ نَ المَ يْنِ مِ عَ لَ نَوْ وْ رِ حَ ضَ نِ األَخْ طُ باللَّوْ ـوِّ أُحَ
. يَّةِ يرِ الحَ يَاءِ غَ نَ األَشْ يْنِ مَ عَ لَ نَوْ وْ رِ حَ مَ َحْ نِ األْ طُ بِاللَّوْ وِّ أُحَ وَ

يَّةٍ يْرُ حَ يَاءُ غَ أَشْ يَّةٌ      لُوقاتٌ حَ خْ مَ

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

              

                
              

خراف

نباتات (أعشاب وأشجار)

عمود كهرباء

تراب

(يمكن اإلجابة عن هذا السؤال شفويا)
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؟  انِ ابَهَ تَشَ . فِيمَ يَ رِ جَ إِلَى الْحَ . أَنْظُرُ إِلَى النَّبَاتِ وَ نُ ارِ     أُقَ
؟  انِ تَلِفَ فِيمَ يَخْ وَ

يَّةِ؟ يْرُ الْحَ يَاءُ غَ ما األشْ ؟ وَ يَّةُ اتُ الْحَ وقَ لُ خْ ما الْمَ

ـنَ النَّباتِ  الًّ مِ ي كُ وِ .  أَرْ ـاءٍ عَ ـرَ فـي وِ جَ ـعُ الْحَ     أَضَ
. بُوعٍ ةَ أُسْ دَّ رِ مُ جَ الْحَ وَ

؟ ثُ دُ ا يَحْ اذَ . مَ ظُ    أُالحِ

يْفَ  ؟ كَ يٍّ يْرُ حَ يٌّ أَمْ غَ لُوقٌ حَ خْ ءُ مَ يْ ذا الشَّ لْ هَ . هَ ـتَنْتِجُ   أَسْ
؟  لِكَ فُ ذَ رِ أَعْ

يَّةِ  يْرُ الحَ ـيَاءُ غَ األَشْ يَّةُ وَ لُوقَـاتُ الحَ خْ ا المَ . مَ فُ نـِّ     أصَ
تِي؟ سَ رَ دْ ا فِي مَ اهَ تِي أَرَ الَّ

رَ ثَ فُ أَكْ شِ تَكْ أَسْ


               

    

   

رٍ جَ حَ

افٍ فّ عاءٍ شَ وِ

ماءٍ

نَباتٍ

   


               

ٌ 

ةِ  يَّ يْرُ الحَ ء غَ اُ يَ شْ األَ ةُ وَ يَّ اتُ الحَ وقَ لُ خْ المَ   

ةُ يَّ اتُ الحَ وقَ لُ خْ ةٍالمَ يَّ يْرُ حَ يَاءُ غَ أَشْ

قٍ صِ الَ

تٍ الَّ جَ تٍمَ الَّ جَ تٍمَ الَّ جَ مَ

الَّت. جَ يَّةٍ فِي المَ يْرَ حَ يَاءَ غَ أشْ يَّةٍ وَ لُوقَاتٍ حَ خْ نْ مَ ثُ عَ   أَبْحَ

نَ  يَّةٍ مِ يْـرَ حَ ـيَاءَ غَ أَشْ يَّـةٍ وَ لُوقَـاتٍ حَ خْ ا لِمَ رً ـوَ ـعُ صُ مَ   أَجْ
. تِ الَّ جَ المَ

ها مِن  معتُ ورِ التـي جَ ا فِـي الصّ اهَ ـياءَ أَرَ ـعُ أَشْ فُ أَضَ نـِ   أُصَ
وِ التّالي. لى النَّحْ يْنِ عَ تَ وعَ مُ جْ المجالتِ في مَ
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ل رسِِ األَوَّ تِبارُ الدَّ اخْ االسم   

              
    

. الٍ ؤَ لِّ سُ ةِ لِكُ يحَ حِ ابةِ الصَّ جَ ولَ اإلِ لَمِ حَ طُ بِالْقَ وِّ أُحَ

١ .: يَ ه هِ الَ رِ أَعْ وَ يعُ الصّ مِ جَ
يَّةٍ يرُ حَ ياءُ غَ أَشْ يَّةٌ     لُوقَاتٌ حَ خْ مَ  

؟. ٢ ي تَعِيشَ يْهِ النَّبَاتَاتُ لِكَ تاجُ إلَ ا الَّذي تَحْ  مَ
اءِ المَ سِ وَ مْ وءِ الشَّ ضَ ورٍ     خُ صُ ى وَ صً حَ  

؟. ٣ يٌّ لُوقٌ حَ خْ رُ مَ جَ لِ الحَ  هَ

و. نْمُ ال، ألَنَّه الَ يَ   . اءِ وَ الهَ اءِ وَ ذَ تَاجُ إِلَى الغِ ، يَحْ نَعمْ  

لِي.. ٤ وْ ا أَراهُ حَ مَّ يٍّ مِ يرَ حَ يئًا غَ شَ يًّا وَ ا حَ لوقً خْ مُ مَ سُ أَرْ

 . يَّاراتٍ ، سَ ، بِنَاياتٍ ، نَاسٍ ، نَباتاتٍ يَواناتٍ لى: حَ ل عَ دْ تَشتَمِ ابات، لكِنَّها قَ جَ ع اإلِ تَتنوَّ سَ
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←   

اطلـب إىل الطـالب أن يتبادلـوا املعلومـات فيـام بينهـم عـن 
املخلوقات احليّة واألشياء غري احليّة، ثم اسأل:

 ؟ كيف تعرف أن اليشء حيّ

 دُّ النباتات خملوقات حيّة؟ ملاذا تُعَ

اكتـب إجابـات الطـالب يف جـدول التعلـم يف عمـود «مـاذا 
نعرف؟».

اقرأ سؤال «أنظر وأتسـاءل» عن املخلوقات احليّة واألشياء 
غري احليّة، ثم اسأل:

 ؟ ا غري حيّ كيف تعرف أيّ املخلوقات حيّة، وأهيّ

  ف املخلوقات  ما األدلة يف الصورة التي تساعدك عىل تعرّ
احليّة؟ 

اكتـب إجابات الطالب عىل السـبورة، وانتبه إىل أية مفاهيم 
غري صحيحة قد تكون لدهيم، وعاجلها يف أثناء سري الدرس.




 .يقارن بني املخلوقات احليّة واألشياء غري احليّة ويصنّفها
 .يوضح ما حتتاج إليه النباتات لتعيش وتنمو




التي  األليفة  احليوانات  أو  النباتات  عن  قصصهم  يتبادلوا  الطالب  دعِ 
لدهيم، أو التي حيبون أن تكون لدهيم. وناقشهم يف كيفية االعتناء بنباتاهتم 

وحيواناهتم، ثم اسأل:

  كيـف تعرف مـا إذا كانت النباتـات واحليوانات خملوقـات حيّة أم غري
حية؟  إجابات حمتملة: إهنا تنمو وتتغري، إهنا ترشب املاء.

  ،ما الذي حتتاج إليه النباتات واحليوانات لتعيش؟  إجابات حمتملة: ماء
ضوء الشمس، غذاء، مكان لتنمو فيه، هواء.

  مـاذا حيدث للنباتـات واحليوانات إذا مل حتصل عىل األشـياء التي حتتاج
إليها لتعيش؟  إجابات حمتملة: لن تنمو، متوت.



    

    

    

ةِ؟    ورَ هِ الصُّ ذِ ةِ فِي هَ يَّ يْرُ الْحَ يَاءُ غَ شْ ا األَ مَ ، وَ ةُ يَّ اتُ الحَ وقَ لُ خْ ا الْمَ مَ

     





    

يَّةِ؟ يْرُ الْحَ يَاءُ غَ ا األشْ مَ ؟ وَ يَّةُ اتُ الْحَ وقَ لُ خْ ا الْمَ مَ

؟  انِ ابَهَ تَشَ . فِيمَ يَ رِ جَ إِلَى الْحَ بَاتِ وَ رُ إِلَى النَّ نْظُ . أَ نُ ارِ قَ    أُ
؟ انِ لِفَ تَ فِيمَ يَخْ وَ

رِ  جَ الْحَ الًّ مِنَ النَّباتِ وَ ي كُ وِ اءٍ.  أَرْ عَ رَ في وِ جَ عُ الْحَ    أَضَ
 . بُوعٍ ةَ أُسْ دَّ مُ

؟ ثُ دُ ا يَحْ اذَ . مَ ظُ   أُالحِ

؟  يٍّ يْرُ حَ ـيٌّ أَمْ غَ وقٌ حَ لُ خْ ءُ مَ ـيْ ذا الشَّ ـلْ هَ . هَ تِجُ نْ ـتَ   أَسْ
؟ لِكَ رِفُ ذَ يْفَ أَعْ كَ

رَ ثَ َكْ أ       

يَاءُ  شْ األَ وَ ةُ  يَّ الحَ اتُ  وقَ لُ خْ المَ ا  مَ  . نِّفُ      أصَ
تِي؟ سَ رَ دْ ا فِي مَ اهَ تِي أَرَ ةِ الَّ يَّ يْرُ الحَ غَ

   

   

رٍ  جَ حَ

نَباتٍ 

اءٍ مَ

افٍ فَّ عاءٍ شَ وِ

دقيقة  مجيع الطالب   

ا عليه براعم زهرية  اخرت نباتًا رسيع النمو أو نباتً
بحيث يالحظ الطالب نموه والتغريّ فيه بسـهولة. سـيتطلب هذا 
النشاط من الطالب مالحظة النبات مخس دقائق يوميًّا مدة أسبوع. 

ح هذا النشـاط مـا حيدث عندما تُسـقى املخلوقات  اهلـدف. يوضّ
احليّة، واألشياء غري احليّة.


اطلب إىل الطالب تسمية خملوقات حيّة وأشياء غري حيّة ووصفها، 
ثم اسأل: كيف تعرف ما إذا كان اليشء حيًّا؟ إجابات حمتملة: إنه 

ينمو، إنه حيتاج إىل املاء.

     اطلب إىل الطالب استخدام حواسهم لرؤية النبات 
هام، وكتابة ما يالحظونه. واحلجر وملسهام وشمّ

  اروِ النبات واحلجر بالتساوي.  اروِ النبات واحلجر بالتساوي.

     اطلب إىل الطـالب النظر إىل األزهـار واألوراق 
ملالحظـة أيّ دليـل عـىل النمـو، وكذلـك مالحظـة احلجر، 

وكتابة مالحظاهتم كلّ يوم.

     أخـرب الطـالب أن االسـتنتاج يعني اسـتخدام ما 
يعرفونـه لفهم يشء مـا، واطلب إليهم اسـتخدام ما تعلّموه 
عـن النبات واحلجر لوصف خملوقات حيّة وأشـياء غري حيّة 

.أخر

(انظر كراسة النشاط ص)    
دِ الطالب عىل وضع املخلوقات احليّة واألشياء     ساعِ

ا حلاجتها إىل املاء.  غري احليّة يف جمموعات، تبعً



 ع الطالب أن يستكشفوا أكثر بسـؤاهلم: ما األشياء األخر شـجّ
التـي حتتاج إليها املخلوقات احليّة غـري املاء؟ كيف يمكنك معرفة 

ما قد حيتاج إليه املخلوق احلي ليعيش؟

إذا الحظتَ من إجابات الطالب أهنم غري قادرين عىل التمييز بني 
املخلـوق احلي واليشء غري احلي فاسـأل: كيف يمكنك معرفة ما 

إذا كان املخلوق حيًّا أم غري حي؟



يستخدم سلم التقدير التايل لتقويم أداء الطالب:

   () خيتار جمموعة خملوقات حية خمتلفة وأشياء غري حية. 
ا إىل أسس واضحة ومناسبة. ()  يصنفها يف جمموعتني مستندً

()  ينظـم بياناته يف جدول يبني خصائـص املخلوقات التي 
تفحص صورها.

()  يذكر خملوقات حية وأشياء غري حية أخر لكل جمموعة 
من جمموعات التصنيف التي طبقها.

ام بصورة صحيحة.  ينفذ ثالث مهّ
 ينفذ مهمتني بصورة صحيحة.

 ينفذ مهمة واحدة بصورة صحيحة.








يَّةِ؟ يْرُ الْحَ يَاءُ غَ شْ ا األَ مَ ؟ وَ يَّةُ اتُ الْحَ وقَ لُ خْ ا الْمَ مَ

ـا  انَـاتُ أَيْضً يَوَ الْحَ اتَـاتُ وَ بَ ، والنَّ ـيٌّ ـوقٌ حَ لُ خْ نَـا مَ أََ

تَـاجُ إِلى  ـةُ تَحْ يَّ ـاتُ الْحَ وقَ لُ خْ . المَ يَّـةٌ ـاتٌ حَ وقَ لُ خْ مَ

تِجَ  نْ تُ ـوَ وَ نْمُ يشَ وتَ يْ تَعِ ؛ لِكَ اءِ ـوَ الْهَ ـاءِ وَ الْمَ اءِ وَ ـذَ الْغِ

ا. هَ بِهُ آبَاءَ شْ ةً تُ يدَ دِ ا جَ ادً رَ أَفْ

                 

    
                   

       

    
      
      

←

←

       

 
أقرأ وأتعلم

 

 هـي الفكـرة 
األكثر أمهية يف النص والتفاصيل 
تعطي معلومات أكثر عن الفكرة 

الرئيسة




←
 املخلوقـات احليّة تنمو وتتغري، واألشـياء 
غـري احليّـة ال تنمـو وال تتغـري. بعـد قـراءة الفكرة الرئيسـة مع 

الطالب، اسأل:

  ؟ كيـف يمكنك معرفة مـا إذا كان املخلوق حيًّا أم غري حيّ
إجابـات حمتملة:املخلوقات احليّة تنمو وتتغري، وحتتاج إىل 
الغذاء واملاء واهلواء. األشـياء غري احليّة ال تنمو وال تتغري، 

وال حتتاج إىل الغذاء وال املاء وال اهلواء.

() املنظم التخطيط
التفاصيلالتفاصيل

الفكرة الرئيسة

التفاصيل




رة  اكتب الكلامت «حيّة» و«غري حيّة» عىل السبورة، واستخدم بطاقات مصوَّ
إىل  اطلبْ  ثم  احليّة.  احليّة واألشياء غري  املخلوقات  لبعض  أو صور جمالت 
عىل  املناسبة  الكلمة  حتت  ويلصقها  بطاقة  أو  صورة  يتناول  أن  طالب  كل 
حيّة  غري  وأشياء  حيّة  ملخلوقات  أمثلة  يرسموا  أن  الطالب  شجع  السبورة. 
عىل  عهم  وشجّ السبورة،  عىل  املناسب  املكان  يف  رسومهم  وضع  خيتاروهنا، 

وصف رسومهم، وبيان سبب اعتبارها خملوقات حيّة، أو أشياء غري حيّة.
   اطلب إىل الطالب وصف الصور باستخدام كلمتي    

(حي) أو (غري حي).

  اطلـب إىل الطـالب وصـف الصـور باسـتخدام عبـارة 
قصرية.

احليـة  املخلوقـات  وصـف  الطـالب  إىل    اطلـب 
واألشياء غري احلية باستخدام مجل مناسبة.

 


الفضالت،  إخراج  مثل:   ،أخر خصائص  احليّة  للمخلوقات 
الصفات  وتنتقل  وراثية.  شفرة  هلا  البيئة.  مع  الغازات  تبادل 
مراحل  خالل  تتغريّ  احليّة  املخلوقات  األبناء.  إىل  اآلباء  من 
حياهتا، وحتافظ عىل ثبات بيئتها الداخلية وهذا يسمى «االتزان 
الداخيل». واملخلوقات احلية تأخذ املواد وتستخدمها للحصول 

عىل الطاقة، وتتغريّ املخلوقات احلية كمجموعاتٍ مع الزمن.

  ملزيد من املعلومات ارجع إىل املوقع اإللكرتوين:    

 www.obeikaneducation.com 









اتِ  وقَ لُ خْ ضِ الْمَ ا لِبَعْ رً ـوَ قُ صُ لْصِ أُ

ةِ. يَّ يْرِ حَ يَاءَ غَ شْ َ ألِ ةِ وَ يَّ .الْحَ ةِ يَّ يْرِ حَ يَاءَ غَ شْ َ ألِ ةِ وَ يَّ الْحَ

ا ـو، لِذَ نْمُ ـيَ ال تَ هِ ـةِ فَ يَّ يْـرُ الْحَ اءُ غَ ـيَ شْ ـا األَ أمَّ

اءِ. وَ ال الْهَ اءِ، وَ ال الْمَ اءِ، وَ ذَ تَاجُ إِلى الْغِ ال تَحْ

نِ  ةُ عَ يَّ ـاتُ الْحَ وقَ لُ خْ تَلِـفُ الْمَ   فِيـمَ تَخْ
ةِ؟ يَّ يْرِ الْحَ يَاءِ غَ شْ األَ

يْرُ  يَاءُ غَ شْ ا األَ مَ ؟ وَ ةُ يَّ اتُ الْحَ وقَ لُ خْ ا الْمَ مَ

ةِ؟ ورَ هِ الصُّ ذِ ةِ في هَ يَّ الْحَ

      

      

    

اطلـب إىل الطـالب دراسـة الصـورة  ص  - يف كتـاب 
الطالب، ثم اسأل:

  هـل اخلـراف خملوقـات حيّة؟ كيـف تعرف ذلـك؟  إجابة
ا  حمتملة: نعم، ألهنا تنمو، تأكل، ترشب، تتنفس، تلد  خرافً

صغرية.

واألشـجار،  اخلـراف،      
واألعشـاب مجيعها خملوقات حيّة. أمـا األعمدة، والرمال فهي 

أشياء غري حيّة. 

 إجابة السؤال
  

إىل  حتتاج  تنمو،  احليّة  املخلوقات  حمتملة:  إجابات 
الغذاء، واهلواء، واملاء. أما األشياء غري احليّة فال حتتاج 

إىل هذه األشياء. 

يف  أو   راد فُ العمل 
١٠ دقائقجمموعات صغرية

ف املخلوقات احليّة واألشياء غري احليّة داخل غرفة الصف.  اهلدف. يتعرّ
املواد واألدوات: أوراق، أقالم تلوين، جمالت، الصق.

 اطلـب إىل الطـالب  اطلـب إىل الطـالب مالحظـة األشـياء داخـل الصـف، ثم اسـأل: ما 
املخلوقات احليّة، وما األشياء غري احليّة؟

 اطلـب إليهـم رسـم مـا رأوه، أو قصّ صور مـن املجالت، ثـم دعهم  اطلـب إليهـم رسـم مـا رأوه، أو قصّ صور مـن املجالت، ثـم دعهم 
يصنّفوا الصور يف جمموعتني: حيّة، وغري حيّة.

 اطلب إليهم تقسـيم ورقة إىل قسـمني، ثم كتابة  اطلب إليهم تقسـيم ورقة إىل قسـمني، ثم كتابة 
«خملـوق حي» يف أعىل القسـم األيمن، و«يشء 

» يف أعىل القسـم األيرس. واطلب إليهم  غري حيّ
ا إلصاق رسـومهم وقصاصاهتم عىل القسم  أيضً

الذي يناسبها.







اءِ  المَ سِ وَ مْ ءِ الشَّ وْ بَاتُ إِلَى ضَ تَاجُ النَّ يَحْ
. يشَ يْ يَعِ اءِ لِكَ وَ الهَ وَ

       

←
الفكرة الرئيسة: النباتات خملوقات حيّة.

 ،ناقش الطالب كيف تشـبه النباتات املخلوقات احليّة األخر
ثم اسأل:

  ،ما الـذي حتتاج إليـه النباتات؟ حتتـاج النباتـات إىل اهلواء
واملاء، واملوادّ الغذائية، وضوء الشمس ومكانٍ لتنمو فيه.

  كيف حتصل النباتـات عىل الغذاء؟ النباتات تصنع غذاءها
بنفسها.

←
قـد يعتقـد بعض الطـالب أن النباتـات حتصل عـىل الغذاء من 
ـح هلم أن النباتـات يمكنها صنع  الرتبـة أو من السـامء، لذا وضّ

غذائها بنفسها.

قـد يعتقد بعض الطـالب أن النبات ال يسـتطيع أن يعيش فرتة 
طويلـة دون مـاء، إال أن بعض أنواع نبات الصبّـار، مثل صبار 
الربميـل، لـه جذور كثـرية جتمـع كميات كبـرية من امليـاه عند 
هطول األمطار، باإلضافة إىل سـيقانه التي تنتفخ مثل اإلسفنج 
وختـزن املـاء. وتسـتخدم النباتـات املاء الـذي اختزنتـه يف أثناء 

فرتات اجلفاف.



ا ملبدأ الفروق الفردية من خالل:  تلبي هذه األنشطة احتياجات الطالب وفقً

  اطلب إىل الطالب رسـم صورة ملـكان حيتوي عىل نباتات، 
ه أو غابـة، ثم كتابة اجلملـة التالية، بعد إكامهلا، أسـفل  مثـل حديقـة أو متنزّ
الصـورة: حتتـاج النباتـات إىل ..........  لتعيـش. حتتاج النباتـات إىل املاء 

لتعيش.

  أعـط الطـالب جمموعة من األشـياء، مثل: حجـارة، ألعاب 

بالستيكية، قطن، ورق، مكعبات خشبية، قِطع فلّني ومشابك ورق، واطلب 
نعت  إليهم تصنيفها يف جمموعتني: أشـياء غـري حيّة كانت حيّة فيام مىض أو صُ
من خملوقات حيّة، وأشـياء غري حيّة ومل تكن حيّة يف السابق، واسأل: أيّ هذه 

األشياء أُخذ من نباتات؟ مكعبات خشبية، قطن، ورق، فلّني.









   

يٌّ . ١ وقٌ حَ لُ خْ ةُ مَ ارَ يَّ لِ السَّ . هَ يلُ اصِ ـةُ والتَّفَ ئِيسَ ةُ الرَّ رَ   الفِكْ

ا؟  اذَ مَ ؟ لـِ يٍّ يْرُ حَ ءٌ غَ يْ أَمْ شَ

يَّةُ . ٢ لُوقَاتُ الحَ خْ تَلِـفُ المَ يْفَ تَخْ . كَ ـيُّ اسِ الُ األَسَ ـؤَ  السُّ

؟ يَّةِ يْرِ الحَ يَاءِ غَ نِ األَشْ عَ

                  

ةٍ. يَّ يْرِ حَ يَاءَ غَ ةٍ وأَشْ يَّ اتٍ حَ وقَ لُ خْ ى مَ لَ ي عَ تَوِ ةً تَحْ حَ مُ لَوْ سُ أَرْ
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←

راجـع الطـالب فيـام تعلّموه عـن النباتات، وأعدْ طرح سـؤال 
ة: مـاذا تعرف عن النباتات؟ سـاعد الطالب عىل  الفكـرة العامّ

كتابة ما تعلّموه يف جدول التعلّم.

←


 اسـتخدم خمطّـط مهـارة القـراءة التـايل لتحديد فكـرة الدرس 
الرئيسة وتفاصيلها.

خملوقات حيّة

اإلنسان ، واحليوانات 
والنباتات

تنمو ، تتغري ، تتكاثر 
ا) (تنجب صغارً

حتتاج إىل الغذاء 
واهلواء واملاء

 منظم ختطيطي (١)

ث ر، وأحتدَّ أفكِّ
  السـيارة يشء غري حي؛   

ألهنا ال تنمو وال تتنفس وال تُنجب سيارات صغرية.

 إجابـات حمتملة: املخلوقـات احلية 
تنمـو وتتغري، وحتتاج إىل الغذاء واملـاء واهلواء لتعيش، أما 
األشـياء غري احلية فالتنمو وال تتغـري وال حتتاج إىل الغذاء 

واملاء واهلواء لتعيش.

       
اطلب إىل الطالب كتابة مجلة قصرية عن رسـومهم باسـتخدام 
الكلـامت: خملوقات حيّة وأشـياء غري حيّـة، واطلب إليهم مجع 

. يّ ا لعمل كتاب صفّ رسومهم معً



 
عدد  أكرب  كتابة  الطالب  إىل  اطلب 
اجلملة  إلمتــام  الكلامت  من  ممكن 

التالية:
من صفات املخلوق احلي أنه ..........

اطلب إليهم أن يزيّنوا أوراقهم بصور ملخلوقات حيّة.
من صفات املخلوق احلي أنه ..........

 
 

  




 
 


  








 
 

  










 



اخلالصة

  


     





ف أجزاء النبات مثل األوراق والسيقان واجلذور. � يتعرّ

يصف وظائف أجزاء النبات. �

يصنف نباتات خمتلفة ويقارن بينها. �

   

    

        

ا؟ انِهَ كَ ا فِي مَ هَ تُ ثَـبِّ ي يُ ا الَّذِ مَ ؟ وَ ةُ رَ جَ هِ الشَّ ذِ طُ هَ قُ ا ال تَسْ اذَ  لِمَ
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االسم    سِ رْ يديٌّ للدّ هِ طّطٌ تَمْ خَ مُ

            
             

       
. اتِ اغَ رَ ءِ الفَ لْ لَى مَ نِي عَ دَ اعِ مُ كِتَابِي لِيُسَ دِ أَستَخْ

       

١ .. اتِها لِتَعيشَ اجَ لى حَ ولِ عَ صُ ا فِي الحُ هَ دُ اعِ ةٌ تُسَ اصّ لِلنَّبَاتاتِ             خَ

٢ .. زاءِ هِ األَجْ ورُ بَعْضُ هذِ ذُ الجُ اقٌ وَ رَ             واألَوْ

٣ .. رَ بَاتٍ إِلى آخَ نْ نَ اءِ النَّباتِ             مِ زَ الُ أَجْ كَ أَشْ

أجزاء 

الساق

تختلف 



سِ رْ داتُ الدَّ رَ فْ االسم   مُ

            
              

       
ودِ الثَّانِي. مُ ا فِي العَ بُهَ نَاسِ لةِ الَّتِي تُ مْ الجُ لِ وَ ودِ األَوَّ مُ ةٍ فِي العَ دَ رَ فْ لِّ مُ طٍّ بَينَ كُ لُ بِخَ أَصِ

ةِ.. ١ بَ نَ التُّرْ ائبةَ مِ األَمْالحَ الذَّ ، وَ اءَ ذُ المَ بةِ وتَأخُ ِّتُ النَّبَاَتاتِ فِي التُّرْ ثَب أ. تُ اقُ     األَورَ

٢ .. وَ اتِها لِتَنْمُ اجَ لى حَ ولِ عَ صُ دُ النَّباتَاتِ فِي الحُ ب. تُساعِ اقُ     السَّ

٣ .. زاءٍ النَّباتِ اءَ إِلى أَجْ المَ ، وَ اءَ ذَ لُ الغِ نْقُ تَ راقَ وَ لُ األَوْ مِ ج. تَحْ ورُ     ذُ الجُ

٤ .. اءَ ذَ نَعَ الغِ واءَ لِتصْ سِ والهَ مْ ءَ الشَّ وْ مُ ضَ دِ تَخْ د. تَسْ اءُ النَّبَاتِ    زَ أَجْ
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لَ كْ أُ الشَّ رَ مُ   أَقْ االسْ

       
. لِ كْ  الشَّ تَوَ حْ نْ مُ نِي عَ بِرُ اتٍ تُخْ لَمَ اءِ النَّبَاتِ بَكَ زَ يَةُ أَجْ مِ . تَمَّ تَسْ اءَ النَّبَاتِ زَ لُ أَجْ كْ حُ الشَّ ضِّ وَ . يُ لَ كْ ظُ الشَّ حِ أُالَ

: ئِلةِ التَّالِيَةِ نَ األَسْ لٍّ مَ ةِ فِي كُ يْحَ حَ ةِ الصَّ ابَ جَ لَ اإلِ وْ لَمِ حَ طُ بِالْقَ وِّ ، ثُمَّ أُحَ لَ كْ سُ الشَّ رُ أَدْ

؟ . ١ اءِ النَّبَاتِ زَ دُ أَجْ دَ ا عَ مَ

 ٣                                                      ٤                                 ٥

؟ . ٢ ورِ ذُ اقَ بِالجُ لُ األَورَ اءِ النَّباتِ تَصِ زَ أَيُّ أَجْ

ورٌ بُذُ ارٌ      هَ أَزْ ان      يقَ    سِ
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 . فْقٍ ةِ بِرِ بَ نَ التُّرْ بُ النَّبَاتَ مِ حَ    أَسْ

؟  زاءُ النَّباتِ ا أَجْ مَ

ـاقِ  أَنْظُرُ إِلى سَ ، وَ ةً بِّـرَ كَ ـةً مُ سَ دَ مُ عَ دِ ـتَخْ . أَسْ ـظُ حِ     أُالَ
هِ.  ورِ ذُ جُ اقِهِ وَ رَ أَوْ النَّبَاتِ وَ

. ةِ تَلِفَ خْ مُ ائِهِ الْ زَ الً لِلنَّبَاتِ بأَجْ كْ مُ شَ سُ . أَرْ لُ اصَ     أَتَوَ

    

   

ةٍ بِّرَ كَ ةٍ مُ سَ دَ عَ

رَ ثَ فُ أَكْ شِ تَكْ أَسْ

نَباتٍ

؟ ةٍ تَلِفَ خْ اءٍ مُ زَ نْ أَجْ ا مِ نً وَّ كَ هُ النَّبَاتَ مُ لَقَ اللَّ ا خَ اذَ . لِمَ تَنْتِجُ     أَسْ

   

؟ اقِ ثَ لِلسَّ دَ ا حَ اذَ مَ     

تِي  اءُ النَّبَـاتِ الَّ ـزَ ا أَجْ . مَ فْـسِ رَ بَـاتِ الكَ أَنْظُـرُ إِلَـى نَ     

ا؟ اهَ أرَ

. اهُ ا أَرَ مُ مَ سُ . أَرْ اقِ لَى السَّ . أَنْظُرُ إِلَى أَعْ لُ اصَ    أَتَوَ

   


                

ٌ 

. نٌ لَوَّ اءٌ مُ افٍ فِيهِ مَ فَّ اٍء شَ فْسَ فِي إِنَ رَ عُ الكَ    أَضَ

فْسٍ رَ انِ كَ يقَ سِ

افٍ فَّ إِنَاءٍ شَ

اءٍ مَ

امٍ عَ نِ طَ وِّ لَ مُ اتِي. ظَ حَ الَ ئِي بِمُ الَ مَ كُ زُ ارِ الِي. أُشَ مِ التَّ اقَ فِي اليَوْ حظُ السَّ    أُالَ

؟ اقِ رَ وْ نُ األَ رَ لَوْ يَّ ا تَغَ اذَ . لِمَ تِجُ نْ تَ أَسْ   

اء َ

اقُ السَّ
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رسِِ الثَّاني تِبارُ الدَّ االسم   اخْ

. الٍ ةِ لِكلِّ سؤَ حيحَ ابةِ الصَّ جَ ولَ اإلِ لَمِ حَ طُ بِالْقَ وِّ أُحَ

؟. ١ اقَ رَ لُ األَوْ مِ اءِ النَّباتِ يَحْ زَ أَيُ أَجْ

اقُ السَّ ةُ     رَ هْ الزَّ  

؟. ٢ ةُ أَوراقِ النَّباتِ ظيفَ ما وَ
نَعُ الغِذاءَ لِلنَّباتِ تَصْ لَى   تَرفَعُ النَّباتَ إِلَى أَعْ  

؟. ٣ بةِ ثَبِّتُ النَّباتَ في التُّرْ ا الَّذي يُ مَ

ورُ ذُ الجُ ةُ     رَ هْ الزَّ  

٤ . . اءِ النَّباتِ زَ نَ أَجْ أَينِ مِ زْ مُ جُ سُ أَرْ

         
    

ابات، فقد تشتمل على: جذور، سيقان، أوراق، أزهار، ثمار  جَ ع اإلِ تَتنوَّ سَ
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ا؟ انِهَ كَ ا فِي مَ هَ تُ ثَـبِّ ي يُ ا الَّذِ مَ ؟ وَ ةُ رَ جَ هِ الشَّ ذِ طُ هَ قُ ا ال تَسْ اذَ  لِمَ




 .ف أجزاء النبات ومنها األوراق والسيقان واجلذور يتعرّ
 .يصف وظائف أجزاء النبات
 .يصنف نباتات خمتلفة ويقارن بينها


←

اطلـب إىل الطـالب ذِكر ما يعرفونه عن أجـزاء النبات، واكتبها 
عىل جدول التعلّم، ثم اسأل:

 ما أجزاء النبات؟

 ما فائدة هذه األجزاء للنبات؟

 ن النبات نباتات جديدة؟ كيف يُكوّ

 ا؟ ن النبات أزهارً ملاذا يُكوّ

ل إجابـات الطـالب يف عمود «مـاذا نعـرف؟» يف جدول  سـجّ
التعلم. 





اطلـب إىل الطالب ذكر أجزاء النبات التي يعرفوهنا، وسـجل إجاباهتم عىل 
السبورة. 

ا لنباتات تركز عىل أجزاء خمتلفة منها، ثم اطلب  اعـرض عىل الطالب صورً
إليهـم أن يراجعوا قائمـة األجزاء التي كتبت عىل السـبورة يف ضوء الصور 

التي شاهدوها.



اقرأْ سـؤال «أنظر وأتسـاءل» عـن النباتـات وأجزاؤها، ثم 
اسأل :

 ما الذي تراه يف الصورة ويمنع الشجرة من السقوط؟

 هل تعرف اسم هذا اجلزء من الشجرة؟

 هلذه الشجرة؟ ما األجزاء األخر

اكتـب إجابات الطالب عىل السـبورة، وانتبه إىل أية مفاهيم 
غري صحيحة قد تكون لدهيم، وعاجلها يف أثناء سري الدرس. 





    

؟ زاءُ النَّباتِ ما أَجْ

 . قٍ فْ بَةِ بِرِ رْ بَاتَ مِنَ التُّ بُ النَّ حَ  أَسْ

ـاقِ  رُ إِلى سَ نْظُ أَ ، وَ ةً بِّرَ كَ ـةً مُ سَ دَ مُ عَ دِ خْ ـتَ . أَسْ ظُ حِ    أُالَ

هِ. ورِ ذُ جُ اقِهِ وَ رَ أَوْ بَاتِ وَ النَّ

. ةِ لِفَ تَ خْ ائِهِ الْمُ زَ بَاتِ بأَجْ الً لِلنَّ كْ مُ شَ سُ . أَرْ لُ اصَ تَوَ  أَ

رَ ثَ َكْ أ       

اءٍ  زَ نًـا مِنْ أَجْ وَّ كَ بَاتَ مُ ـهُ النَّ قَ اللَّ لَ ا خَ اذَ . لِمَ تِجُ نْ ـتَ    أَسْ

ةٍ؟ لِفَ تَ خْ مُ

نَبَاتٍ

ةٍ بِّرَ كَ ةٍ مُ سَ دَ عَ

   

   
 جمموعات صغرية

 دقيقةأو مجيع الطالب

ا فيه  ا أو أكثـر مزروعً فِّر للطالب أصيصً وَ
نبتة صغرية. 

ة أو شوكية، أو نباتات هلا أجزاء  احذر! ال تسـتخدم نباتات سامّ
خطرة أخر. غطّ سطوح الطاوالت بغطاء بالستيكي أو ورق 

صحف جلمع ما يتساقط من الرتبة.

اهلدف. يتيح هذا النشاط للطالب مالحظة النبات كامالً، بام يف 
ر الطالب مهارة املالحظة عند استخدامهم  ذلك جذوره. سيُطوّ

ة لدراسة سيقان النبات وأوراقه وجذوره. عدسة مكربّ



ـر الطـالب أنّ النباتـات خملوقـات حيّـة ، وأهنم سـيعيدون  ذكِّ
زراعتها بعد انتهاء النشاط .

ـح للطـالب كيـف يمكن سـحب النبـات بلطف من  ـح للطـالب كيـف يمكن سـحب النبـات بلطف من  وضّ  وضّ
الرتبة ملنع تكرسّ اجلذور .

دوا السـاق واألوراق واجلذور،    دع الطالب حيدِّ
ة عىل أبعاد خمتلفة من  رهم برضورة محل العدسة املكربِّ وذكّ

نوا من رؤية أجزائه املختلفة بوضوح. النبات ليتمكّ

  اطلب إىل الطالب احلرص عىل رسـم تفاصيل 
أجزاء النبات، ثم اسأل: ما الكلامت التي يمكن استخدامها 

لوصف السيقان ، واألوراق ، واجلذور؟

(انظر كراسة النشاط ص)   
ـر الطالب أن النباتات حتتـاج إىل املاء واهلواء    ذكِّ
وضوء الشـمس ومكان لتنمو فيه، ثم اسأل: كيف تساعد 
أجـزاء النبـات عـىل حصولـه عـىل هـذه األشـياء؟ إجابة 
حمتملـة: األوراق مسـطّحة، وتكون فوق سـطح األرض، 
ممّا يسـمح هلا بالتقاط أشعة الشـمس. اسأل: كيف تساعد 
اجلذور النبات؟ إجابة حمتملة: إهنا تثبّت النبات يف الرتبة .



دهم  ـص أجـزاء نباتات أخـر، وزوّ شـجع الطالب عىل تفحُّ
بنباتات، مثل: اجلزر واخلس وغريمها، ثم اطلب إليهم مالحظة 

أجزائها املختلفة واملقارنة بينها.



يستخدم سلم التقدير التايل لتقويم أداء الطالب:

  () يرسم أجزاء النبات كام يشاهدها بالعني املجردة. 
() حيدد  أجزاء النبات عىل الرسم بصورة صحيحة. 

() يصف وظيفة كل جزء. 
() يصف مشاهداته واستنتاجاته باستخدام مفردات علمية 

صحيحة.

ام بصورة صحيحة.  ينفذ ثالث مهّ
 ينفذ مهمتني بصورة صحيحة.

 ينفذ مهمة واحدة بصورة صحيحة.








؟  بَاتِ اءُ النَّ زَ ا أَجْ مَ

 ، اقُ رَ وْ األَ ، وَ اقُ السَّ ، وَ ورُ ذُ : الْجُ يَ بَاتِ هِ اءُ النَّ زَ أَجْ

ـذهِ  هَ الُ  ـكَ أَشْ تَلِـفُ  وتَخْ  . ـارُ الثِّمَ وَ  ، ـارُ هَ زْ األَ وَ

 . رَ اءِ مِنْ نَبَاتٍ إِلى آخَ زَ جْ األَ

؟ بَاتِ اءِ النَّ زَ ضُ أَجْ  ما بَعْ

ارُ هَ زْ األَ

ورُ ذُ الجُ

اقُ رَ وْ األَ

ارُ الثِّمَ
اقُ السَّ

      

ةِ؟ ورَ ا فِي الصُّ اهَ تِي أَرَ بَاتِ الَّ اءُ النَّ زَ ا أَجْ مَ
      

    
                

 

    
  
 
  

←

←

       

 
أقرأ وأتعلم

 
يذكر أهم األفكار التي وردت يف الدرس


←

 للنباتات أوراق وسيقان وجذور تساعدها 
عىل احلصول عىل ما حتتاج إليه لتعيش.

قبل قراءة النص، اسأل :
  مـاذا حيـدث إذا تـمَّ تثبيتـك يف األرض كالنباتات؟ إجابـة

حمتملة: لن أستطيع احلركة ألحصل عىل ما أريد.
بعـد القـراءة، ناقش الطـالب كيف تسـاعد أجـزاء النبات عىل 

حصوله عىل ما حيتاج إليه ليعيش.

  إجابة السؤال
إجابات حمتملة: أوراق، سيقان، جذور.

    

اطلـب إىل الطالب النظر إىل الصـورة يف الصفحة  من كتاب 
الطالب، ثم اسأل:

 . ما أجزاء النبات ؟ أوراق ، سيقان ، جذور ، أزهار ، ثامر



() املنظم التخطيطي



ا ملبدأ الفروق الفردية من خالل:  تلبي هذه األنشطة احتياجات الطالب وفقً

   لتعرف مد فهم الطالب للامدة اسأهلم أسئلة عىل النحو التايل:

  ،كيف تبدو أوراق نبات الفراولة ؟ إجابات حمتملة: خرضاء، مسـطّحة 
بيضية (أو بيضاوية).

 .أين توجد جذور النبات ؟ إجابات حمتملة: يف األرض، يف األسفل

   لتطويـر مهـارات التفكـري العليـا لـد الطالب، ناقشـهم 
بأسئلة مثل:

  ،بأي الطرائق يمكن أن يتحرك النبات؟ إجابات حمتملة: النباتات تنمو
النباتات يمكن أن تتجه نحو الشمس.

  :ملـاذا ختتلف أشـكال أجزاء النبـات من نـوع إىل آخر؟ إجابات حمتملة
النباتات تعيش يف أماكن خمتلفة وهلا حاجات خمتلفة.





اعرض عىل الطالب صورة نبات، واطلب إليهم كتابة أسامء 
أجزائه، وأخربهم أنّ أشكال أجزائه ختتلف من نبات إىل آخر، 
ودعهم  وجذور،  وسيقان  ألوراق  ا  صورً عليهم  اعرض  ثم 

فوا أجزاء النبات يف كل صورة . يتعرّ
    اطلـب إىل الطـالب حتديـد األجزاء 

عىل الرسم.

  اطلـب إىل الطالب وصف أجزاء النبات 
باستخدام األسامء والعبارات.

  اطلـب إىل الطالب وصف صورتني 
ألجزاء النبات نفسه ثم املقارنة بينهام.ألجزاء النبات نفسه ثم املقارنة بينهام.








؟  بَاتِ اءِ النَّ زَ ائِفُ أَجْ ظَ ا وَ مَ

نْها  ـذُ مِ أْخُ تَ ، وَ بَةِ رْ بَاتَ فِـي التُّ ثَـبِّـتُ النَّ ورُ تُ ـذُ الْجُ

. ةَ فِيهِ ائِبَ الحَ الذَ اءَ واألمْ الْمَ

اءَ إِلَى  ذَ الْغِ اءَ وَ لُ الْمَ نْقُ تَ ، وَ اقَ رَ وْ لُ األَ مِ ـاقُ تَحْ السَّ

 . بَاتِ اءِ النَّ زَ ةِ أَجْ يَّ بَقِ

نَعَ   سِ لِتَصْ ـمْ ءَ الشَّ وْ ضَ اءَ وَ وَ مُ الْهَ دِ خْ ـتَ اقُ تَسْ رَ وْ األَ

. اءَ ذَ الْغِ

؟ بَاتِ اءِ النَّ زَ ائِفُ أَجْ ظَ ا وَ  مَ

ارُ هَ زْ األَ

اقُ رَ وْ األَ

اقُ السَّ

ورُ ذُ الجُ

اءٍ  فْسِ فِـي مَ رَ ـعُ نَبَـاتَ الكَ أَضَ

 . اهُ ا أَرَ مُ مَ سُ أَرْ ، وَ نٍ وَّ لَ مُ

      


←

 حتصل أجزاء النبات عىل املاء والغذاء واملواد 
املغذية للنبات.

بعد القراءة، اسأل: 

 .ما وظيفة األوراق؟ إجابة حمتملة: األوراق تصنع الغذاء

←
اطلـب إىل الطـالب مالحظـة صـور أوراق النباتني وسـاقيهام 

وجذورمها يف الصفحتني ، ، ثم اسأل: 

  :فيم تتشـابه أجزاء النبات، وفيـم ختتلف؟ إجابات حمتملة
ألجـزاء النبـات أشـكال خمتلفة ولكنهـا  تقـوم بالوظائف 

نفسها للنبات.

←

األوراق: االسـتخدام العلمي واالسـتخدام الشـائع تسـتخدم 
كلمـة أوراق للداللـة عـىل جـزء مـن النبـات، أو للداللة عىل 
صفحات الكتاب. اطلب إىل الطالب استخدام كلمة (أوراق) 

يف مجلة مفيدة توضح االستخدامني. 

ح للطالب أن السـاق قد تكون سـميكة أو رفيعة  السـاق: وضّ
ع عىل الطالب صـور نباتات خمتلفة،  بحسـب نوع النبـات. وزّ

واطلب إليهم حتديد نوع الساق يف كل منها.

اجلـذور: االسـتخدام العلمي واالسـتخدام الشـائع تسـتخدم 
كلمـة (جـذور) للداللة عـىل أصل اليشء. ناقـش الطالب فيام 

تعنيه اجلذور للنبات.

  إجابة السؤال
إجابات حمتملة: اجلذور متتص املاء من الرتبة، وتعمل 
عىل تثبيت النبات يف الرتبة، والساق ينقل املاء والغذاء 

إىل مجيع أجزاء النبات.

العمل يف جمموعات 
صغرية

اهلدف: يالحظ تركيب السيقان ووظائفها.

ن طعام . املواد واألدوات: سيقان كرفس، كأس زجاجية، ماء، ملوِّ

 اطلب إىل الطالب  اطلب إىل الطالب مالحظة ساق الكرفس، ثم اسأل: أي أجزاء النبات 
ا. ا، أوراقً ترون؟ ساقً

 اقطع الساق، واطلب إىل الطالب النظر إىل هنايتها ورسم ما يرونه. اقطع الساق، واطلب إىل الطالب النظر إىل هنايتها ورسم ما يرونه.

ن، ثم اسـأل: ماذا حيدث لسـاق الكرفس؟ دع  ن، ثم اسـأل:  ضع السـاق يف ماء ملوّ  ضع السـاق يف ماء ملوّ
الطالب يالحظوا التغريات يف اليوم التايل.

 اطلب إىل الطالب اسـتخدام مالحظاهتم يف  اطلب إىل الطالب اسـتخدام مالحظاهتم يف اسـتنتاج وظيفة 
السيقان.

 دقيقة






v

؟. ١ بَاتِ اءَ النَّ زَ فُ أَجْ . أَصِ صُ لَخِّ أُ

ى . ٢ لَ بَاتِ عَ اءُ النَّ زَ دُ أَجْ ـاعِ سَ يْفَ تُ . كَ يُّ اسِ الُ األسَ ـؤَ  السُّ

يًّا؟ ائِهِ حَ بَقَ

                              
. ةَ لِفَ تَ خْ بَاتِ المُ اءَ النَّ زَ بَيِّنُ فِيهِ أَجْ ا أُ قً لْصَ لُ مُ مَ أَعْ
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. رَ ةٍ إِلَى أُخْ تَ بْ بَاتَاتِ مِنْ نَ الُ النَّ كَ تَلِفُ أَشْ تَخْ

    

 


←
ة: ماذا تعرف عن النباتات؟ أعد طرح سؤال الفكرة العامّ

منا؟». اكتب إجابات الطالب عىل جدول التعلّم يف عمود «ماذا تعلّ

←


 اسـتخدم خمطّط مهارة القراءة التايل لتحديد فكرة الدرس الرئيسة 
وتفاصيلها.

ث ر، وأحتدَّ أفكِّ
     إجابـات حمتملـة: األوراق تصنـع الغـذاء للنبات، 
الساق ينقل املاء والغذاء إىل أجزاء النبات، اجلذور متتص املاء 

واملوادّ الغذائية الرضورية من الرتبة، وتثبته فيها.

 إجابة حمتملـة: األوراق تصنـع الغذاء،  
وينتقـل املاء والغـذاء خالل السـاق، أما اجلـذور فتأخذ املاء 

واألمالح املذابة من الرتبة وتثبت النبات يف الرتبة.

      
اطلـب إىل الطالب مجع أوراق وأجزاء أخر خمتلفة من النباتات، 
وإحضارهـا إىل الصـف، ثـم اضغـط األوراق حتـت جسـم ثقيل 
مدة أيـام قبل اسـتخدامها، وسـاعد الطالب عـىل تصميم امللصق 

الذي سيضعون عليه األوراق واألجزاء األخر من النباتات.

←
قـد يعتقد الطـالب أن الطعام الـذي يأكلونه يُصنـع يف البقالة، أو 
ح هلـم أن اخلضـار والفاكهة التـي يأكلوهنا  يُـزرع يف بلدهـم. وضّ
جيب أن تنمو يف مزارع خاصة، وبعضها قد يأيت من مزارع يف بالد 
ا أن بعض النباتات حتتاج إىل بيئات خاصة  ح هلم أيضً بعيدة. ووضّ

لتنمو، لذا فليس مجيع أنواع الطعام تنمو يف بلدهم. 





اطلـب إىل الطـالب رسـم نبـات وكتابة 
أجزائه عىل الرسـم، ثم اطلب إليهم ذكر 
وظائـف كل جـزء مـن أجزائـه وكيف 
ا لتوفـر للنبات  تعمـل هذه األجـزاء معً

احتياجاته.



املنظم التخطيطي (٥)

للنباتات أجزاء 
تساعدها يف 
احلصول عىل 

حاجاهتا.

تصنع األوراق 
الغذاء

ينتقل املاء والغذاء 
عرب الساق

متتص اجلذور املاء
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و  انْجُ يْهِ نَبَاتُ المَ تَاجُ إِلَ ي يَحْ ا الَّذِ مَ
؟ وَ نْمُ يْ يَ لِكَ

 . يدٌ فِ مُ ، وَ يـذٌ لَذِ ، وَ يـلٌ مِ ـو نَبَاتٌ جَ انْجُ المَ

ءِ  وْ ضَ ءِ وَ فْ و إِلَى الدِّ انْجُ تَاجُ نَبَاتُ المَ يَحْ

 . وَ نْمُ يْ يَ ؛ لِكَ اءِ الْمَ سِ وَ مْ الشَّ

تِي  قِ الَّ نَاطِ و فِـي الْمَ انْجُ ـةُ المَ اعَ رَ ـرُ زِ ثُ تَكْ

ا. هَ اتُ اجَ ا حَ رُ فِيهَ افَ تَوَ تَ

ـةِ  كَ لَ مْ انَ في المَ ازَ ةُ جَ قَ نْطَ رُ مِ تَهَ شْ تُ

و.  انْجُ ةِ المَ اعَ رَ ةِ بِزِ يَّ ودِ عُ ةِ السُّ بِيَّ رَ العَ

      

       



 .حتديد الفكرة الرئيسة يف مقالة عن زراعة املانجو


اطلـب إىل الطالب النظـر إىل الصورة وقـراءة العنوان بصوت 

مرتفع، ثم اسأل:

 أي نوع من النباتات سوف تدرس؟

 كيف يبدو شكل نبات املانجو؟



اطلـب إىل الطالب وصف بعض النباتات التـي تنمو قريبًا من 
بيوهتم، ثم اسأل: 

  ،ماالـذي حتتاج إليـه النباتات لتنمو؟ إجابـات حمتملة: ماء
هـواء، ضوء الشـمس، مـكان، تربة  اطلـب إليهم وصف 

نبات املانجو يف الصورة، ثم اسأل:

  أي أجزاء النبات حبة املانجو؟ اكتب إجابات الطالب عىل
السبورة.



، البحث عن معلومات  اطلب إىل الطالب يف أثناء قراءهتم النصّ
م عىل ما حتتاج إليه املانجو لكي تنمو، ثم اسأل: تدهلّ

  ا لتنمو؟ إجابات ماالذي حتتاج إليه نباتات املانجو خصوصً
حمتملة: املاء، ضوء الشمس، هواء دافئ، تربة رملية.

 
إجابة حمتملة: حيتاج املانجو إىل الدفء، وضوء الشمس، واملاء.

  :ملاذا الينمو نبـات املانجو يف املناطق الباردة؟ إجابة حمتملة
ألنه حيتاج إىل الدفء.



لْميّةٌ ةٌ عِ اءَ االسم   قِرَ

            
              

      
. يلِ التَّفاصِ ئِيسةِ وَ رةِ الرَّ كْ نِ الفِ أَبْحثُ عَ ةِ العِلْميَّةِ فِي كِتابِي. وَ راءَ رةَ القِ رأُ فِقْ أَقْ

نْها. اتٍ أَكثَرَ عَ لُومَ عْ طِيني مَ يلَ تُعْ أنَّ التَّفاصِ ، وَ ةُ همَّ ةُ المُ رَ كْ يَ الفِ ئِيسةَ هِ ةَ الرَّ رَ كْ رُ أَنَّ الفِ أَتذكَّ وَ

. رَ وائِرِ األُخْ يلَ فِي الدَّ ةَ تَفاصِ . ثُمّ أَكتْبُ ثَالثَ بْرَ ائِرةِ الكُ ئِيسةِ فِي الدّ ةِ الرَّ رَ كْ ةِ الفِ طَّطَ التَّالِيَ بِكِتابَ خَ ألُ المُ أَمْ

تاجُ ا يَحْ اذَ مَ
؟ و لِيَنْموَ انْجُ بَاتُ المَ نَ

الدفء
الماء

ضوء الشمس






شـجع الطالب عىل زيارة املكتبة 
واسـرتجع معهـم مـا حيتـاج إليه 

النبات لكي ينمو، ثم اسأل: 
 بنبات املــزارع  يعتني  كيف 

حمتملة:  إجابات  املانجو؟ 
ـــدفء وضــوء  يــوفــر هلــا ال

الشمس واملاء والرتبة.
 بثامر ا  املزارع سعيدً يبدو  ملاذا 

ألنه  حمتملة:  إجابة  املانجو؟ 
ا، وحصل عىل  اعتنى هبا جيدً

ثامر جيدة.






         

ورٌ  ذُ جُ

اقٌ رَ أَوْ

اقٌ سَ

ا:  ةِ لَهَ بَ نَاسِ ةِ الْمُ لِمَ الْكَ ةِ وَ ورَ لُ بَيْنَ الصُّ أَصِ

    

  

   

         

   


←
استعرض املادة التي درسها الطالب منذ بداية الفصل، وارجع 
إىل جـدول التعلـم عن «النباتات» الذي أعددتـه معهم يف بداية 
تدريـس هـذا الفصـل. واطلب إليهـم مقارنـة مـا تعلّموه عن 
النباتـات بـام كانوا يعرفونـه عنها يف بداية الفصـل، وأضف أي 

معلومات أخر إىل عمود «ماذا تعلّمنا؟» يف اجلدول.

← 
ذات  مطويـة  ـم  صمّ
عمودين من الكرتون 
 املقـو الـورق  أو 
واكتـب عـىل العمود 
"املخلوقـات  األول: 
إىل  واطلـب  احليـة" 
إلـصــاق  الـطـالب 
صور ملخلوقات حية 

حتـت العنوان، ثم سـجل تفسـري الطـالب عن سـبب تصنيف 
النباتـات مـن املخلوقات احليـة عىل اجلزء اخللفي مـن العمود، 
ا  واكتب عىل العمود الثاين: " النباتات وأجزاؤها"، وارسـم نباتً
أسـفل العنوان واكتب عليه بياناته، ثم اطلب إىل الطالب رسم 

نبات خلف املطوية وكتابة أجزائه.

للمزيـد من املعلومـات حول عمل املطويـات، راجع هناية هذا 
الدليل.

   

إجابات أسئلة املفردات 

أوراق. ١

سيقان. ٢

جذور. ٣

ذات  مطويـة  ـم  صمّ
عمودين من الكرتون 
 املقـو الـورق  أو 
واكتـب عـىل العمود 
املخلوقـات 
إىل  واطلـب 
إلـصــاق  الـطـالب 
صور ملخلوقات حية 




 

االسم    لِ أ صْ تِبارُ الفَ اخْ

          
    

           

ةٍ.. لِّ فِقرَ اغِ في كُ رَ ءِ الفَ لْ بَةِ لِمَ ابةِ الُمنَاسِ جَ ولَ اإلِ لَمِ حَ طُ بِاْلقَ وِّ أُحَ

ندما تَكونُ       . ١ يَّرُ عِ تَغَ تَ لُوقاتُ وَ خْ نْمو المَ تَ

اءَ  رَ ضْ خَ ةً     طَويلَ يَّةً     حَ  

٢ .. يقِ        النَّبَاتِ نْ طَرِ اءُ عَ المَ اءُ وَ ذَ لُ الغِ نْتقِ يَ

اقِ  سَ ةِ    رَ هْ زَ رةِ    بَذْ  

٣ .. بةِ نَ التُّرْ ةَ مِ مَ زِ وادَّ الغِذائيَّةَ الالَّ المَ اءَ وَ تصُّ        النَّبَاتِ المَ تَمْ

اقُ  رَ أَوْ ارُ    ثِمَ ر    وُ ذُ جُ  

يَاءُ       . ٤ يَ أشْ ي تَعِيشَ هِ اءِ لِكَ المَ واءِ وَ الهَ ، وَ اءِ ذَ تَاجُ إِلَى الغِ تِي الَ تَحْ يَاءُ الَّ األَشْ

ةٌ تَلِفَ خْ مُ يّةٍ   يرُ حَ غَ ةٌ    ارَّ ضَ  

ا فِي       . ٥ هَ اءَ ذَ نعُ النَّبَاتَاتُ غِ تَصْ

ورِ ذُ الجُ اقِ   رَ األَوْ ارِ    الثِّمَ  



االسم    لِ صْ داتُ الفَ رَ فْ مُ

           
              

          
: ةِ لِماتِ النَّاقِصَ لَ اآلتِيَةَ بِالكَ مَ لُ الجُ مِ أُكْ

ياءَ            .. ١ ى أَشْ تَغيّرُ تُسمَّ ال تَ نْمو وَ ياءُ الَّتي ال تَ األَشْ

لوقَاتٌ        .. ٢ خْ النَّاسُ  مَ يَواناتُ وَ النَّبَاتَاتُ والحَ

٣ .. تغيَّرُ تَ يَّةِ                 وَ لُوقاتِ الحَ خْ يعُ المَ مِ جَ

، أَوْ        .. ٤ واءٍ ذاءٍ أَوْ َهَ تاجُ إِلى غِ يَّةِ ال تَحْ يْرُ الحَ ياءُ غَ األَشْ

غـير حيـة

حـية

 مـاء   

تنمو








الِيَةِ: ةِ التَّ ئِلَ سْ نِ األَ يبُ عَ أُجِ

 ؟ لِكَ رِفُ ذَ يْفَ أَعْ ؟ كَ يْنِ تَ يْنِ اآلتِيَ تَ ورَ يٍّ فِي الصُّ يْرُ حَ ها غَ يُّ أَ ، وَ يٌّ اتِ حَ وقَ لُ خْ أَيُّ الْمَ

  ؟ يْنِ تَ يْنِ اآلتِيَ تَ ورَ اتِهِ فِي الصُّ اجَ لَى حَ بَاتُ عَ ذا النَّ لُ هَ صُ يْفَ يَحْ . كَ ظُ  أُالحِ

 . تَهُ يفَ ظِ رُ وَ كُ أَذْ ، وَ بَاتِ اءِ النَّ زَ ءٍ مِنْ أَجْ زْ لَّ جُ ي كُ مِّ . أُسَ يلُ اصِ ةُ والتَّفَ ئِيسَ ةُ الرَّ رَ الفِكْ

  ؟ بَاتَاتِ نِ النَّ رِفُ عَ ا أَعْ اذَ مَ
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٤ .. ، احلجـر يشء غري حيّ  إجابـات حمتملـة: الفتاة خملوق حيّ
أعـرف هـذا ألن الفتـاة حتتـاج إىل غـذاء وماء وهـواء، بينام 
احلجـر ال حيتاج إليها. كام أن الفتاة سـتنمو وتتغري ، واحلجر 

لن ينمو ولن يتغري .

الرئيسـة . ٥ الفكـرة  إكـامل  الطـالب  إىل  اطلـب    
والتفاصيل يف املنظم التخطيطي التايل:

النباتات هلا حاجات

بإمكاهنا احلصول عىل 
املاء من املطر

حتصل عىل املواد 
الغذائية من الرتبة

تنمو يف اخلارج لتحصل 
عىل ضوء الشمس

  اطلب إىل الطالب إكامل . ٦
منظم ختطيطي كالتايل:

للنباتات أجزاء تساعدها

أوراق متتص ضوء الشمس جذور تساعدها عيل احلصول عىل 
املاء واملوادّ الغذائية الرضورية هلا

سيقان تنقل املاء واملوادّ الغذائية 
إىل األوراق

بَّـلْ مجيع اإلجابات املعقولة من الطالب. جيب  قَ   .  تَ
أن يكـون الطالب قادرين عـىل توضيح املفاهيم 
وصـف  وهـي:  درس،  كل  يف  تعلّموهـا  التـي 
النباتـات بوصفها خملوقات حيّـة، وحتديد أجزاء 

النباتات، ومقارنة نباتات خمتلفة. 











                  

يَّةٍ؟ يْرُ حَ يَاءُ غَ ةٌ أَمْ أَشْ يَّ اتٌ حَ وقَ لُ خْ يَ مَ لْ هِ هَ

�رٍ   وَ بَعَ صُ ـعُ أَرْ مَ يْثُ أَجْ ةٍ، بِحَ يَّ يْرِ حَ ـيَاءَ غَ أَشْ ةٍ وَ يَّ وقاتٍ حَ لُ خْ رٍ لِمَ ـوَ ةَ صُ وعَ مُ جْ ـصُّ مَ  أَقُ

. ثَرَ ا أَوْ أَكْ نْهَ لٍّ مِ لِكُ

�يْها،   فَ دِ نِصْ » فِي أَحَ ةٌ يَّ اتٌ حَ وقَ لُ خْ تُبُ «مَ أَكْ ا، وَ هَ دُ رِ مَّ أَفْ ا، ثُ هَ فِ نْتَصَ قٍ مِنْ مُ رَ ةَ وَ عَ نِي قِطْ ثْ  أَ

. رِ ا اآلخَ هَ فِ ةٍ» فِي نِصْ يَّ يْرُ حَ ياءُ غَ وَ «أَشْ

�  . ةِ قَ رَ ى الْوَ لَ يحِ عَ حِ انِ الصَّ نْوَ تَ الْعُ ها تَحْ تُ صْ تِي قَصَ رَ الَّ وَ قُ الصُّ لْصِ أُ

ةٌ يَّ اتٌ حَ وقَ لُ خْ ةٍمَ يَّ يْرُ حَ يَاءُ غَ أَشْ

فقـرة (التقويـم األدائي) غـري متوافـرة يف كتاب الطالـب. لذا 
حيسن تصويرها وتوزيعها عىل الطالب.  




 ورق مقـو، الصـق، جمـالت علمية، أقالم 
ات   رصاص، مقصّ

�

اطلـب إىل أولياء األمور أو أحد األقارب جتهيز جمالت متنوعة 
يمكن للطالب استخدامها.

  راجع مع الطالب مفرديت: املخلوقات احلية واألشياء غري   راجع مع الطالب مفرديت: املخلوقات احلية واألشياء غري 
ع املواد عىل كل طالـب يف الصف، واطلب إليه  احليـة. وزّ

ثني الورقة من منتصفها.

  اكتب مفرديت خملوقات حية أو أشـياء حية عىل السـبورة،   اكتب مفرديت خملوقات حية أو أشـياء حية عىل السـبورة، 
ع الطالب عىل كتابة العناوين عىل عمود. وشجّ

ع الطالب عىل قصّ صور ملخلوقات حية، وألشـياء  ع الطالب عىل قصّ صور ملخلوقات حية، وألشـياء   شـجّ   شـجّ
رهم أن  غري حيـة، ولصقها حتـت العمود الصحيـح. وذكّ

عليهم لصق أربعة أمثلة يف كل عمود.



يستخدم سلم التقدير التايل لتقويم أداء الطالب:

  حيـدد الطالب عىل األقـل أربعة أمثلة لكل مـن املخلوقات 
ـح كيف  احليـة، واألشـياء غـري احليـة، ويكتـب مجلة توضّ

ف كل نوع بشكل صحيح يتعرّ

  حيدد الطالب ثالثة أمثلة لكل من املخلوقات احلية واألشياء 
حان كيـف يتعرف كل نوع  غـري احلية، ويذكـر مجلتني توضّ

بشكل صحيح.

 حيـدد الطالب أقـل من مثالني لـكل من املخلوقـات احلية 
واألشـياء غـري احليـة، ويذكر مجلـة واحدة توضـح كيف يتعـرف كل نوع 

بشكل صحيح.
 ًحيـدد الطالـب جمموعة واحـدة فقط، أو حيـدد مثاال

ا لكل من املخلوقات احلية واألشياء غري احلية. واحدً







؟ يٍّ يْرَ حَ ئًا غَ يْ رُ شَ هِ ظْ ةِ تُ الِيَ رِ التّ وَ ١ أَيُّ الصُّ

ةُ راشَ  أ. الفَ

ةُ نَ احِ ب. الشّ

أْرُ ج. الفَ

تَةُ بْ د. النَّ

الِي: ٢ أَنْظُرُ إِلَى الشَّكْلِ التَّ

ها؟ لُ مِ ةِ يَحْ تَ بْ اءِ النَّ زَ أَيُّ أَجْ

ةُ رَ أ. الثَّمَ

ورُ ذُ ب. الْجُ

اقُ ج. السَّ

اقُ رَ وْ د. األَ

اقُ رَ وْ األَ

ورُ ذُ اقُالْجُ السَّ
ةُ رَ الثَّمَ

    ب. الشـاحنة. الفراشـة، والفـأر، والنبتـة خملوقات حية، 
 والشاحنة من األشياء غري احلية.

    ج. السـاق السـاق حتمـل النبات إىل أعـىل، والثمرة حتمل 
البذور، واجلـذر يثبّت النبات يف الرتبـة، واألوراق تصنع 

 الغذاء للنبات. 





 تذكـر احلقائـق، والتعريفـات، أو يتطلـب املسـتو 
خطـوات العمـل.  وضمن هذا املسـتو توجد إجابـة صحيحة 

واحدة فقط.
 تقديم الرشح والتوضيح، أو  يتطلب املستو 

 القـدرة عىل تطبيق مهـارة. وتعكس اإلجابة ضمن هذا املسـتو
ا للموضوع. ا عميقً فهامً واستيعابً

 اسـتخدام   يتطلـب املسـتو 
التحليـل واالسـتدالل، ومـا يتضمنـه مـن اسـتخدام  األدلـة و 
املعلومات الداعمة. ويف هذا املسـتو يمكن أن يكون هناك أكثر 

من إجابة صحيحة.
 إكـامل جمموعـة مـن   يتطلـب املسـتو 

اخلطوات املتعددة، كام يتطلب تركيب وبناء املعلومات املستقاة من 
عـدة مصادر أو من فروع متعددة من املعرفة. وتعكس اإلجابات 

ضمن هذا املستو التخطيط بعناية واالستدالل املركب.
























 صفحة

يوضح أمهية الثامر واألزهار للنباتات.  �

ا خمتلفة ويقارن بينها. � يصف بذورً

يصف دورة حياة نبات. �

يوضح كيف تنمو النباتات من البذور.  �

مهارة القراءة: 

املقارنة. 

الزهرة

 البذرة 

الثمرة

دورة احلياة 

البادرة

يقارن أنواع البذور ويصنّفها.
يسـجل  يصنـف،  يالحـظ،   

البيانات.

 بـذور متنوعـة، عدسـة 
مكـربة، مادة الصقـة، أكواب بالسـتيكية ، 

أوراق، أقالم رصاص أو أقالم تلوين. 

زْ ا من البذور لكل طالب. جهِّ ا خليطً ْ مسبقً حرضِّ
أكوابًا  بالستيكية لوضع البذور فيها.

 يالحـظ زهـرة نبـات مـا 
ويرسمها.

 يالحظ، يسجل البيانات.

 زهـرة نبات ما، 
أوراق، أقالم تلوين.

 أحرض زهرة نبـات ما، وضعها 
يف كأس فيهـا مـاء حتـى تصري 

متفتحة.





 صفحة

يصف كيف تعيش النباتات يف أماكن كثرية. �

يصف بيئة الصحراء، وبيئة الغابة. �

مهارة القراءة:
 املشكلة واحلل.

الصحراء

الغابة

: يالحظ أن النباتـات حتتاج إىل املاء 
لكي تعيش وتنمو.

: يتوقع، يالحظ، يسجل البيانات.
 نباتـان متامثـالن، مـاء، 
صـور لنباتات منـاخ جاف ولنباتـات مناخ 

رطب، الصق للكتابة عليه.

أحرض نباتني متامثلني يف وعاءين حيتويان عىل
الرتبة نفسها وهلام احلجم نفسه. يتطلب هذا

النشاط متابعة ملدة ٥ دقائق كل يوم مدة أسبوع.

 يقارن بني نباتات تعيش 
يف الصحـراء وأخـر تعيـش يف 

الغابة.

 يقارن.

 صور لنباتات 
خمتلفة، الصق، ورق أبيض.

. حرض أدوات النشاط بوقت كافٍ

 املنظم التخطيطي (١٢)

املشكلة

خطوات إىل احلل

احلل

()املنظم التخطيطي

 ختتلفتتشابهختتلف

عُ إِلى: www.obeikaneducation.com* يستغرق تنفيذ الدرس ما بني حصتني إىل ثالث حصص.   أرجِ    










 صفحة

يوضح أمهية الثامر واألزهار للنباتات.  �

ا خمتلفة ويقارن بينها. � يصف بذورً

يصف دورة حياة نبات. �

يوضح كيف تنمو النباتات من البذور.  �

مهارة القراءة: 

املقارنة. 

الزهرة

 البذرة 

الثمرة

دورة احلياة 

البادرة

الزمن:  دقيقة :ص  

يقارن أنواع البذور ويصنّفها.
يسـجل  يصنـف،  يالحـظ،   

البيانات.

 بـذور متنوعـة، عدسـة 
مكـربة، مادة الصقـة، أكواب بالسـتيكية ، 

أوراق، أقالم رصاص أو أقالم تلوين. 

التخطيط 
زْاملسبـــق ا من البذور لكل طالب. جهِّ ا خليطً ْ مسبقً حرضِّ

أكوابًا  بالستيكية لوضع البذور فيها.

:دقيقة  ص  :الزمن

 يالحـظ زهـرة نبـات مـا 
ويرسمها.

 يالحظ، يسجل البيانات.

 زهـرة نبات ما، 
أوراق، أقالم تلوين.

التخطيط 
املسبـــق

 أحرض زهرة نبـات ما، وضعها 
يف كأس فيهـا مـاء حتـى تصري 

متفتحة.





 صفحة

يصف كيف تعيش النباتات يف أماكن كثرية. �

يصف بيئة الصحراء، وبيئة الغابة. �

مهارة القراءة:
 املشكلة واحلل.

الصحراء

الغابة

: يالحظ أن النباتـات حتتاج إىل املاء 
لكي تعيش وتنمو.

: يتوقع، يالحظ، يسجل البيانات.
 نباتـان متامثـالن، مـاء، 
صـور لنباتات منـاخ جاف ولنباتـات مناخ 

رطب، الصق للكتابة عليه.

التخطيط 
املسبـــق

أحرض نباتني متامثلني يف وعاءين حيتويان عىل
الرتبة نفسها وهلام احلجم نفسه. يتطلب هذا

النشاط متابعة ملدة ٥ دقائق كل يوم مدة أسبوع.

:دقيقة  ص  :الزمن

 يقارن بني نباتات تعيش 
يف الصحـراء وأخـر تعيـش يف 

الغابة.

 يقارن.

 صور لنباتات 
خمتلفة، الصق، ورق أبيض.

التخطيط 
املسبـــق

. حرض أدوات النشاط بوقت كافٍ

 املنظم التخطيطي (١٢)

املشكلة

خطوات إىل احلل

احلل

جمموعة صغرية  مجيع الطالب  جمموعة ثنائيةفراد

الزمن:  دقيقة :ص  









 

 
اطلب إىل الطالب النظر إىل صورة الفصل، وتوقّع ما ستعرضه 

دروسه.

←
نْ  قبـل عرض حمتـو الفصل، اسـتخدم لوحـة كرتونيـة، وكوِّ
مـع الطالب جدول التعلّم بعنـوان «النباتات تنمو وتتغري»، ثم 
ثبِّته عىل احلائـط، واطلب إليهم التفكري يف كيفية تغري النباتات، 

واسأهلم:

 كيف يتغريّ النبات مع مرور الوقت؟

 من أين تأيت البذور؟

 ملاذا تنمو النباتات يف مكان وال تنمو يف مكان آخر؟











للنباتات أزهار. 
هل جلميع النباتات 

أزهار؟
يمكن أن تنمو البذور 
نَ نباتات جديدة.  لتكوِّ

من أين تأيت 
البذور؟

النباتات يف كل مكان.

متثّـل اإلجابـات يف اجلدول أعـاله بعض اسـتجابات الطالب 
املحتملة.
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الَى: عَ الَ تَ قَ

 عبس







االسم    لِ صْ يميَّةٌ لِلفَ اهِ فَ يطَةٌ مَ رِ خَ

             
. اهُ نَ ةَ أَدْ ودَ جُ وْ اتِ المَ لِمَ دمُ الكَ تَخْ . أَسْ لِ صْ أْتُها فِي الفَ رَ ا قَ مَ ةَ كَ مَّ هِ ارَ المُ تُبُ األَفكَ أَكْ

 نبات جديد
األوراق

الصحراء
الغابة

نبات مكتمل
البذور

تنبت البذرةالبادرة

         
              

و النَّباتَاتُ  نمُ يْفَ تَ كَ
يّرُ تغَ تَ وَ

ةُ؟ رَ و البَذْ نْمُ يْفَ تَ كَ ؟ و النَّبَاتَاتُ نْمُ نَ تَ أَيْ

بْدأُ النَّباتَاتُ  يفَ تَ كَ
؟ وِّ       بِالنُّمُ

       

      

      

      

       

       

       

 الصحراء 

 الغابة 

 البذور 

 البادرة 

 نبات جديد 

         نبات مكتمل 

 تنبت البذرة 

 البادرة  

 نبات جديد 
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ةُ  رَ هْ الزَّ

نُ  ـوِّ كَ يُ ي  الَّـذِ بَـاتِ  النَّ ءُ  ـزْ جُ

. ورَ ذُ بُ الْ

ةُ رَ الْبَذْ

مَّ  ، ثُ نْبُتُ ي يَ بَاتِ الَّـذِ ءُ النَّ ـزْ جُ

ا. يدً دِ اتًا جَ بَ يرَ نَ و لِيَصِ نْمُ يَ

اءُ رَ حْ الصَّ

لِيلُ  قَ  ، ــارٌّ حَ ــافٌّ  جَ ــانٌ  ــكَ مَ

. بَاتِ النَّ

ةُ ابَ الغَ

بَاتَاتٌ  ، فِيهِ نَ بٌ طْ ـارٌّ رَ انٌ حَ كَ مَ

. ةٌ يلَ وِ طَ ةٌ وَ ثِيرَ كَ

  

  اطلـب إىل أحـد الطالب قراءة مفـردات الفكرة 
العامـة بصـوت عـالٍ أمـام الصـف، ثـم اطلب 
إليهم إجياد كلمـة أو اثنتني ممّا تضمنته صفحات 
الفصل، مستعينني باملفردات الواردة يف مقدمته، 
الكلـامت ومعانيهـا عـىل لوحـة  واكتـب هـذه 

جدارية.

ع الطالب عىل استخدام مرسد املصطلحات    شجّ
معـاين  ف  وتعـرّ الطالـب  كتـاب  يف  الـوارد 

املصطلحات، واستخدامها يف تعابري علمية.



 










ح أمهية الثامر واألزهار للنباتات  � يوضّ

ا خمتلفة ويقارن بينها. � يصف بذورً

يصف دورة حياة نبات . �

ح كيف تنمو النباتات من البذور. � يوضّ

٢٦

    

      

 . هُ انِ وثِمارَ مَّ ارَ نَبَاتِ الرُّ هَ ةِ أَزْ ورَ  في الصُّ أَرَ

؟ هُ ورُ دَ بُذُ يْنَ أَنْ تُوجَ عُ أَ قَّ تَوَ أَ
    

www.obeikaneducation.com :أرجع إىل      



سِاالسم    رْ يديٌّ للدّ هِ طّطٌ تَمْ خَ مُ

     
. اتِ اغَ رَ ءِ الفَ لْ لَى مَ نِي عَ دَ اعِ مُ كِتَابِي لِيُسَ دِ أَستَخْ

         

١ .. يْشِ لَى العَ ا عَ هَ دَ ا لِتُساعِ ارً هَ نُ بَعْضُ      النباتات      أَزْ وِّ تُكَ

ى     الزهرة    .. ٢ مَّ ورَ يُسَ نُ البُذُ وِّ كَ ي يُ ذِ ءُ النَّبَاتِ الَّ زْ جُ

ى    البذرة    .. ٣ مَّ ا يُسَ يدً دِ ا جَ بَاتً نُ نَ وِّ كَ ي يُ ذِ ءُ النَّبَاتِ الَّ زْ جُ

٤ .. ورِ ةِ البُذُ ايَ مَ لِبَعْضِ النَّبَاتَاتِ    ثمار    لِحِ

            
              



سِاالسم    رْ داتُ الدَّ رَ فْ مُ

     
ةِ. ورَ نِ الصُّ بِّرُ عَ عَ ا يُ ةٍ بِمَ لَ مْ لَّ جُ لَ كُ مِ اتِ اآلتِيَةَ ألُكْ لِمَ مُ الكَ دِ تخْ أَسْ

البادرة دورة حياة

لى. ١ لُ عَ صُ هِ    البادرة    ألَنَّها تَحْ ذِ و هَ تَنمُ

 . ةِ نَ التُّربَ ائيَّةِ مِ ذَ وادِّ  الغِ اءِ والمَ المَ

ةُ    دورة حياة   . ٢ ورَ ه الصُّ ثِّلُ هذِ  تُمَ

. ولياءِ اصُ بَاتِ الفَ  نَ
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لَ كْ أُ الشَّ رَ أَقْ مُ    االسْ

            
 . لِ كْ اهُ فِي الشَّ ا أَرَ لَى مَ لُّنِي عَ دُ اتُ تَ لِمَ ا. الكَ باتً بحَ نَ و لِتُصِِْ نْمُ ةً تَ رَ لُ التَّالِي بَذْ كْ بَيِّنُ الشَّ يُ

لِماتِ أُ الكَ لِ ثمّ أَقرَ كْ أَنْظُرُ إِلَى الشَّ

. ةِ حيحَ ةِ الصَّ ابَ جَ لَ اإلِ وْ لَمِ حَ طُ بِالْقَ وِّ أُحَ

ن ................. ١ يَاةِ بَعْضِ النَّبَاتَاتِ مِ ةُ حَ رَ وْ أُ دَ بْدَ تَ

اقِ    رَ األَوْ ةِ     رَ البَذْ

٢ .  : دُ ةُ تُوجَ يدَ دِ ورُ الجَ . البُذُ يدٍ دِ بَاتٍ جَ يَاءِ إِلى نَ ولْ اصُ ورُ الفَ و بُذُ نْمُ تَ

ةِ تَ البَادِرَ تَحْ اقِ    رَ قَ األَوْ فَوْ لياءِ   وْ اصُ ارِ الفَ لَ ثِمَ اخِ دَ
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؟ ورَ ذُ بُ نِّفُ الْ يْفَ أُصَ كَ
ةِ. بِّرَ كَ مُ ةِ الْ سَ دَ عَ امِ الْ دَ تِخْ ورِ بِاسْ بُذُ . أَنْظُرُ إِلَى الْ ظُ    أُالحِ

؟  ورِ بُذُ نَ الْ دٍ مِ دَ بَرُ عَ ا أَكْ يهَ اتِ فَ وعَ مُ جْ مَ . أَيُّ الْ نُ ارِ  أُقَ

   

ةٍ عَ نَوِّ تَ ورٍ مُ بُذُ

ا؟  هَ نِّفُ يْفَ أُصَ . كَ اتٍ وعَ مُ جْ ورَ في مَ بُذُ عُ الْ . أَضَ نِّفُ    أُصَ

تُ  نَّفْ يْفَ صَ ـبَـيِّنُ كَ الً يُ وَ دْ لُ جَ مَ . أَعْ لُ الْبَيَانَاتِ جِّ     أُسَ

. لِ وَ دْ لَى الْجَ ورَ عَ بُذُ قُ الْ ، ثُمَّ أُلْصِ ورَ بُذُ الْ


               

رَ ثَ فُ أَكْ شِ تَكْ أَسْ

    

بُذورِ موعاتُ الْ جْ مَ

ةٍ عَ نَوِّ تَ ورٍ مُ بُذُ

ةٍ قَ ةٍ الصِ مادَّ

ةٍ بِّرَ كَ ةٍ مُ سَ دَ عَ

   

ةِ رَ هْ رُ إلى الزَّ أَنظُ

. ةً رَ هْ ظُ زَ حِ    أُالَ

. ةٍ تَلِفَ خْ الٍ مُ كَ أَشْ ةٍ وَ تَلِفَ خْ انٍ مُ وَ ارٌ بِأَلْ هَ نَ النَّبَاتَاتِ أَزْ يدِ مِ دِ لِلْعَ
   


               

. ةً رَ هْ مُ الزَ سُ    أَرْ

ٌ 

قٍ رَ وَ

اصٍ صَ مِ رَ لَ قَ

ةٍ رَ هْ زَ
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ل رسِِ األَوَّ تِبارُ الدَّ اخْ االسم   

. الٍ ؤَ لِّ سُ ةِ لِكَ يحَ حَ ةِ الصَّ ابَ جَ ولَ اإلِ لَمِ حَ طُ بِالْقَ وِّ أُحَ

ةٍ؟. ١ يدَ دِ بَاتَاتٍ جَ وِّ نَ لَى نُمُ دُ عَ اعِ ةٍ تُسَ يقَ لُ طَرِ ا أَفضَ  مَ

ةً  رَ عُ بَذْ رَ أَزْ ةً    لُ ثَمرَ نَاوَ أَتَ ةً    رَ هْ أَقْطَع زَ  

ةِ؟. ٢ ةُ الثَّمرَ ظِيفَ ا وَ  مَ

يرِ صِ تَاجُ العَ إِنْ ةٍ   يدَ دِ بَاتَاتٍ جَ ينُ نَ وِ تَكْ ورِ   ة البُذُ ايَ مَ حِ  

ةً؟. ٣ ادَ مِ عَ يذَ الطَّعْ ذِ ونُ لَ اءِ النَّبَاتِ يَكُ زَ أَيُّ أَجْ

ةُ رَ هْ الزَّ ةُ     الثَّمرَ ةُ    رَ البَذْ  

 . تُبُ أَكْ ، وَ رُ كِّ أُفَ

الُ . ٤ زَ ا الغَ ذَ د هَ اعِ يفَ يُسَ رُ كَ أُفَكِّ ةِ، وَ ورَ  أَنْظُرُ إِلَى الصُّ

 . يدٍ دِ انٍ جَ كَ وَ النَّبَاتَاتُ فِي مَ نْمُ لَى أَنْ تَ عَ  

 

 

 

 

      
    

، رَ التِهِ إِلَى أَماكِنَ أُخْ عَ فَضَ ها مَ ورُ جُ بُذُ رُ تَخْ احِ وَ ال ثِمارَ التّفّ زَ يأكل الغَ سَ

.ر عه إِلى أَماكِنَ أخْ ل مَ نتقِ تَ زالِ وَ وِ الغَ رْ ق بَعض البذور بِفَ تَصِ تلْ ما سَ  كَ

.( يد الكتَابةَ ـــن ال يجِ ا لِمَ ويَّ فَ ؤالِ شَ ذا السّ نْ هَ (يمكن اإلجابة عَ
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٢٦

    

      

 . هُ انِ وثِمارَ مَّ ارَ نَبَاتِ الرُّ هَ ةِ أَزْ ورَ  في الصُّ أَرَ

؟ هُ ورُ دَ بُذُ يْنَ أَنْ تُوجَ عُ أَ قَّ تَوَ أَ
    

 


 . ح أمهية الثامر واألزهار للنباتات يوضّ
 .ا خمتلفة ويقارن بينها يصف بذورً
 . يصف دورة حياة نبات
 .ح كيف تنمو النباتات من البذور يوضّ


←

اطلب إىل الطالب أن يتبادلوا املعلومات فيام بينهم عن األزهار 
والثامر والبذور، ثم اسأل:

 ا ؟ ن بعض النباتات أزهارً ملاذا تُكوِّ

 كيف تصف البذور ؟

اكتـب إجابـات الطـالب عىل جـدول التعلّـم يف عمـود «ماذا 
نعرف؟».

اقرأ سـؤال «أنظر وأتسـاءل» عـن األزهار والثـامر، وأخرب 
حْ هلم عند الرضورة  ان، ووضِّ الطالب أن الصورة لنبات رمّ

أن البذور توجد داخل الثمرة، ثم اسأل:

  كيـف تعـرف أيّ أجزاء النبـات هو الثمـرة ؟ إجابات
حمتملة: أسـتطيع أن أر البـذور عىل الثمرة، أعرف أن 

داخل الثمرة غري الناضجة قد يكون أخرض اللون.
اكتـب إجابات الطالب عىل السـبورة، وانتبه إىل أية مفاهيم 
غري صحيحة قد تكون لدهيم، وعاجلها يف أثناء سري الدرس.




ا ألنواع خمتلفة من البذور قبل اإلنبات وعند بداية اإلنبات،  اعرض صورً

ثم اسأل :

 .ماذا حيدث للبذرة الصغرية ؟ تنمو إىل شجرة

 .أي أجزاء النبات حيوي البذور؟ الثمرة

اطلب إىل الطالب وصف البذرة وأمهيتها.









٢٧

؟ ورَ ذُ بُ نِّفُ الْ يْفَ أُصَ كَ

ةِ. بِّرَ كَ ةِ الْمُ سَ دَ امِ الْعَ دَ تِخْ ورِ بِاسْ ذُ بُ رُ إِلَى الْ نْظُ . أَ ظُ  أُالحِ

ا؟ هَ نِّفُ يْفَ أُصَ . كَ اتٍ وعَ مُ جْ ورَ في مَ ذُ بُ عُ الْ . أَضَ نِّفُ  أُصَ

تُ  نَّفْ يْفَ صَ ـبَـيِّـنُ كَ الً يُ وَ دْ ـلُ جَ مَ . أَعْ انَاتِ يَ بَ لُ الْ ـجِّ    أُسَ

. لِ وَ دْ ى الْجَ لَ ورَ عَ ذُ بُ قُ الْ لْصِ مَّ أُ ، ثُ ورَ ذُ بُ الْ

رَ ثَ أَكْ       

ورِ؟ ذُ بُ دٍ مِنَ الْ دَ بَرُ عَ ا أَكْ يهَ اتِ فَ وعَ مُ جْ . أَيُّ الْمَ نُ ارِ قَ  أُ

   

ةٍ عَ نَوِّ تَ ورٍ مُ بُذُ

ةٍ بِّرَ كَ ةٍ مُ سَ دَ عَ

   

ةٍ قَ ةٍ الصِ مادَّ

    

دقيقة  جمموعة ثنائية

عة لكلّ طالب  حرض خليطًا من بذور متنوّ
دْهـم بأطبـاق بيـض كرتونيـة أو  أو زوجٍ مـن الطـالب، وزوِّ
بالستيكية فارغة، أو أكواب ليستعملوها عند تصنيفهم البذور. 

 تنميـة مهـارة التصنيـف واملقارنـة بوضـع البـذور يف 
جمموعات.


ناقـش الطالب يف معلوماهتـم عن البذور، ثم اسـأل : ما فائدة 
ح هلم عند الرضورة أن بـذور النبات تنمو فتصري  البـذور؟ وضّ

اثالً للنبات األصل. ا ممُ نباتًا جديدً

 اطلب إىل الطالب وصف البذور، ثم اسـأل: ما   
التفاصيـل التي الحظتها؟ إجابات حمتملـة: بعض البذور 
هـي مـن النوع نفسـه، للبـذور أحجـام وأشـكال وألوان 

خمتلفة.

د الطـالب بأكـواب أو أطبـاق بيـض فارغـة  وِّ  زَ  
لوضع البذور فيها، عىل أن حيافظوا عليها مصنَّفة، واطلب 
حـوا لزمالئهـم الطريقـة التـي اتّبعوهـا يف  إليهـم أن يوضّ

التصنيف. 

 اطلـب إىل الطـالب وضـع عناويـن      
ههم إىل وضع املادة الالصقة أوالً  ألعمدة جداوهلم، ووجِّ
عـىل الورق، ثم وضع البذور عليها. فهذه الطريقة أسـهل 

من وضع املادة الالصقة عىل كلّ بذرة .

 (انظر كراسة النشاط ص١٠)   
 اطلـب إىل الطـالب املقارنـة بـني عموديـن مـن   

جداوهلم، واسأل: فيم يتشاهبان، وفيم خيتلفان؟


ع الطالب عىل طرح أسـئلة عن البذور، وساعدهم بطرح  شـجِّ
بعض األسئلة، مثل: هل يمكنك بمجرد النظر  إىل البذرة معرفة 
أي نوع من النبات ستكون؟ ساعدهم عىل وضع خطة لإلجابة 

عن أسئلتهم حوهلا.



يستخدم سلم التقدير التايل لتقويم أداء الطالب:

   () يستخدم العدسة املكربة بطريقة صحيحة. 
() يرسم جدوالً يبني طريقة التصنيف املتبعة.

() يلصق البذور عىل اجلدول يف املكان الصحيح.
()  يصف لزمالئه مشـاهداته واستنتاجاته بمفردات علمية 

صحيحة.

ام بصورة صحيحة.  ينفذ ثالث مهّ
 ينفذ مهمتني بصورة صحيحة.

 ينفذ مهمة واحدة بصورة صحيحة.








ةِ؟  رَ هْ ةُ الزَّ يَّ مِّ ا أَهَ مَ

 . ورَ ذُ بُ نُ الْ وِّ كَ بَاتِ يُ اءِ النَّ ءٌ مِنْ أَجزَ زْ ةُ جُ رَ هْ الزَّ

 . بَاتَاتِ ضِ النَّ ارِ بَعْ لَ ثِمَ اخِ ورُ دَ ذُ بُ دُ الْ تُوجَ

ا. ارً ثِمَ يرُ  تَصِ فَ خِ  وْ ارُ الخَ هَ زْ أَ و  نْمُ ↓ تَ

    
     

    
   
  
  

   
  

←

←

       

 
أقرأ وأتعلم



املقارنة هي حتديد أوجه التشـابه 
واالختالف بني األشياء.


←

 األزهار ، والثامر، والبذور تسـاعد النباتات 
عىل تكوين نباتات جديدة .

بعد قراءة الفكرة الرئيسة مع الطالب، اسأل:

  ن ا؟ إجابـة حمتملة: لتكوّ ن بعض النباتـات أزهارً ملـاذا تكوّ
البذور.

  ما العالقة بني الثـامر والبذور؟ إجابة حمتملة: البذور تكون
داخل الثمرة أو عليها .

اكتـب إجابـات الطالب عـىل السـبورة، وناقش أي أسـئلة قد 
يطرحوهنا.





اعـرض عىل الطالب جمموعة من األزهار والثامر والبذور، ثم اطلب إليهم 
رسـم كل منهـا، ووضـح هلـم أن الزهرة تنمـو إىل ثمرة حتتوي عـىل البذرة 
ا مماثالً  داخلها، ثم ناقشهم يف الكيفية التي تنمو هبا البذرة لتكون نباتًا جديدً

للنبات الذي جاء منه. .

ف    اطلب إىل الطالب تكرار أسامء هذه األجزاء لتتعرّ
أجزاء النبات.

 اطلـب إىل الطـالب وصف هذه األجـزاء بعبارات 
وصفية بسيطة.

 اطلـب إىل الطـالب توضيـح كيفيـة ارتبـاط هـذه 
ا. األجزاء معً

 


ا للتكاثر. والعديـد من األزهار  ن أزهـارً النباتـات اخلرضاء تكوّ
جتتذب الطيور واحلرشات، وهذه احليوانات تنقل حبوب اللقاح 
ـرة لنبات مـا إىل األعضاء املؤنّثـة لنبات آخر  مـن األعضاء املذكّ
ا يتم نقل حبـوب اللقاح بالرياح . ويتم  من النوع نفسـه. وأحيانًً
إخصاب الزهرة بحبـة اللقاح، فتصري ثمرة داخلها بذور، حيث 

ا. ا، وتصبح نباتًا جديدً تنمو الحقً

  ملزيد من املعلومات ارجع إىل املوقع اإللكرتوين:    

 www.obeikaneducation.com 



 ختتلفتتشابهختتلف

م التخطيطيّ (١٠) املنظّ







مَّ ، ثُ ةً رَ هْ ظُ زَ حِ أُالَ

ا. هَ مُ سُ أَرْ

يرَ  و لِيَصِ نْمُ مَّ يَ ، ثُ نْبُتُ ي يَ بَاتِ الَّذِ ءُ النَّ زْ ةُ جُ رَ البَـذْ

ا. يدً دِ اتًا جَ بَ نَ

. ورَ ذُ بُ ي الْ مِ ي يَحْ بَاتِ الّذِ ءُ النَّ زْ ةُ جُ رَ الثَّمَ

ةِ. رَ جَ ى الشَّ لَ خِ عَ وْ ارُ الخَ ثِمَ رُ  هَ تَظْ ، وَ ارُ هَ زْ تَفي األَ ↓ تَخْ

ا. هَ لَ اخِ ةَ دَ رَ بَذْ الْ ي  مِ تَحْ ةُ  رَ ا.↑ الثَّمَ هَ لَ اخِ ةَ دَ رَ بَذْ الْ ي  مِ تَحْ ةُ  رَ الثَّمَ
ها. لُ  نَأكُ رَ ا أُخْ ارً رُ ثِمَ كُ   أَذْ

      

اهلدف: يالحظ الزهرة، ثم يرسم أجزاءها. 

املواد واألدوات: زهرة نبات ما.

 أعطِ كل جمموعة زهرة نبات ما أعطِ كل جمموعة زهرة نبات ما.

 اطلـب إىل الطـالب  اطلـب إىل الطـالب مالحظـة أوراق الزهـرة 
ـحْ هلم أن األزهار ذات ألوان وأشـكال  ووضِّ

خمتلفة .

 اطلب إىل الطالب  اطلب إىل الطالب تسجيل البيانات برسم صورة للزهرة.

 استخدم الشكل يف الصفحة  استخدم الشكل يف الصفحة  ملناقشة أجزاء الزهرة .

العمل يف جمموعات 
صغرية

 دقيقة

 أوراق الزهـرة 

←
اطلـب إىل الطالب النظر إىل الصور، واقرأ رشوحها معهم، ثم 

اسأل:

  اخلـوخ؟ شـجرة  أزهـار  متـوت  عندمـا  حيـدث  مـاذا 
إجابة حمتملة: تتحول إىل ثامر .

←

ا لثـامر كاملـة أو مقطّعة،  البـذرة: اعـرض عىل الطالب صـورً
واطلب إليهم وصف موقع البذور داخل كل ثمرة أو عليها.

الزهـرة: اعـرض عـىل الطالب بعـض أزهـار لنباتـات خمتلفة 
واطلـب إليهم وصفهـا ومالحظـة أوجه التشـابه واالختالف 

بينها.

ا خمتلفة كاملـة أو مقطّعة، واطلب  الثمـرة: اعرض عليهم ثـامرً
إليهم مالحظة شتالت الثامر املختلفة ووصفها.

  إجابة السؤال
إجابات حمتملة: تفاح، طامطم، فراولة



ا ملبدأ الفروق  تلبي هذه األنشـطة احتياجات الطـالب وفقً
الفردية من خالل:

ا لنبـات يف    اعـرض عـىل الطـالب صـورً
مراحل خمتلفة من نموه، ودعهم يرتبوها.

 ْ ح أجزاء الزهرة، وبنيِّ   سـتخدم رسامً يوضِّ

للطالب الدور املهم للطيور واحلرشات يف تلقيح األزهار. 

وناقشهم يف أمهية حبوب اللقاح لألزهار لتكوين البذور .









ةٌ رَ ورٌبَذْ ذُ ا جُ ةٌ لَهَ رَ ةٌبَذْ ةٌ نَابِتَ رَ بَذْ

                   

ورِ؟ ذُ بُ اتَاتُ مِنَ الْ بَ و النَّ نْمُ يْفَ تَ كَ

ةِ. رَ بَذْ بَاتَاتِ مِنَ الْ ضِ النَّ اةِ بَعْ يَ ةُ حَ رَ وْ أُ دَ بْدَ تَ

ا.  تَهَ وْ مَّ مَ ا ثُ هَ يْشَ عَ ةِ وَ يَّ اتِ الحَ وقَ لُ خْ وَّ المَ مُ نِي نُ اةِ تَعْ يَ ةُ الحَ رَ وْ دَ

ا.  يدً دِ اتًا جَ بَ يرُ نَ تَصِ ةُ وَ رَ بَادِ و الْ نْمُ .  تَ ةَ رَ نُ البَادِ وِّ كَ تُ ـو وَ نْمُ مَّ تَ ةُ ثُ رَ بَذْ بُـتُ الْ نْ تَ

ا. ورً يدُ بُذُ دِ بَاتُ الجَ نُ النَّ وِّ كَ يُ وَ

وليَاءِ؟ اصُ اةِ نَبَاتِ الفَ يَ ةُ حَ رَ وْ ا دَ   مَ

؟ يَّرُ تَغَ يَ وليَاءِ وَ اصُ و نَبَاتُ الْفَ نْمُ يْفَ يَ كَ

        

       


←

ـه،  ه، وعيشِ  دورة حياة النبات تتمثّل يف نُموِّ
وتكوينه نباتات جديدة، ثم موته.

قبل قراءة الفكرة الرئيسة مع الطالب، اسأل:

  مـاذا حيـدث للبذرة إذا حصلـت عىل ما حتتـاج إليه؟ إجابة
ا. حمتملة : تنمو فتصبح نباتًا جديدً

  ،ح كيف ينمو املخلوق احلي ويعيش مـا دورة احلياة ؟ توضِّ
ثم يموت.

  كيف تبدو البذور عندما تنمو؟ ستبدو مماثلة للنباتات التي
أُخذت منها .

  إجابة السؤال
نابتة،  بذرة  جذور،  هلا  بذرة  بذرة،  املحتملة:  اإلجابة 
بادرة، نبات له أزهار وبذور، البذور تنمو لتصري نباتًا 

ا. جديدً

    

اطلـب إىل الطـالب دراسـة الصـورة ص  -   يف كتـاب 
الطالب، ثم ناقشهم كيف ينمو النبات من البذرة ويتغريّ ليصبح 

ا كامالً، ثم اسأل: نباتً

  ا ؟ سيكون ا بالغً ماذا حيدث بعد أن تنمو البادرة وتصري نباتً
ا. ا تصبح بدورها نباتًا جديدً النبات ثامرً

 تبدأ نبتة الفاصولياء عىل شـكل 
بـذرة، تنمو هلا جذور وتبدأ اإلنبات، ثم تنمو لتصبح بادرة، ثم 

تنمو لتصبح نبات كامل النمو.

←

دورة احليـاة: أخـرب الطالب أن دورة احليـاة عبارة عن أحداث 
متتابعـة تتكـرر باسـتمرار، وشـجعهم عىل التفكـري يف دورات 
أخر، مثل الفصول األربعة أو أطوار القمر أو أيام األسبوع .

البادرة: أخرب الطالب أن البادرة نبات صغري ينمو من بذرة .



ا ملبدأ الفروق الفردية من خالل:  تلبي هذه األنشطة احتياجات الطالب وفقً

 اسـأل الطـالب أسـئلة عىل النحـو التايل، لتتأكـد من مد  
فهمهم للامدة:

 أي أجزاء النبات ينمو من البذرة أوالً؟ اجلذور

 .ماذا حيدث للبذرة بعد أن تنمو اجلذور منها ؟ تبدأ اإلنبات

ـه أسـئلة للطالب لتطوير مهـارات التفكـري العليا عىل    وجّ
النحو اآليت :

  : أي الصـور يمكـن إضافتها لشـكل نبـات الفاصوليا؟ إجابـة حمتملة
نبات مكتمل النمو، نبات له زهرة.

  : كيف تتشـابه دورة حياة اإلنسـان مع دورة حياة النبات؟ إجابة حمتملة
صغارمها يشبهان األبوين.









ةٌ رَ وِّبَادِ مُ لُ النُّ تَمِ كْ نَبَاتٌ مُ

؟. ١ بَاتِ ارِ لِلنَّ الثِّـمَ ارِ وَ هَ زْ لٍّ مِنَ األَ ةُ كُ يَّ مِّ ا أَهَ . مَ صُ لَـخِّ أُ

؟. ٢ بَاتَاتُ رُ النَّ يَّ تَغَ يْفَ تَ . كَ يُّ اسِ سَ الُ األَ ؤَ السُّ

. يَّرُ تَغَ يْفَ يَ كَ و، وَ نْمُ يْفَ يَ فُ كَ نِي، أَصِ كَ ةِ سَ قَ نْطَ ا فِي مِ اتً بَ ظُ نَ أُالحِ
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←
راجـع الطالب فيام تعلّمـوه عن نمو النبات. أعدْ طرح سـؤال 
ة: كيـف تتغري النباتات؟ اكتـب إجابات الطالب  الفكـرة العامَّ

عىل جدول التعلّم يف عمود  «ماذا تعلّمنا؟». 

←


اسـتخدم املنظـم التخطيطي التايل ملهـارة القـراءة للمقارنة بني 
البادرة والنبات (الكبري) املكتمل النمو .

بادرة  

صغرية وليس هلا 
أزهار أو ثامر

هلامسيقان 
وأوراق 
وجذور

كبرية وهلا أزهار 
وثامر

نبات مكتملكالمها

املنظم التخطيطي (١٠)

ث ر، وأحتدَّ أفكِّ
ن البذور لبعض       إجابات حمتملـة: األزهار تكـوّ

النباتات، الثامر حتمي البذور.

   إجابـة حمتملة: تبدأ معظـم النباتات 
مـن البذرة لتنمو وتصبـح بذرة هلا جذور، ثم تنمو لتصبح 

بادرة، ثم تنمو لتصبح نباتًا مكتمل النمو.

عِ الطالب عىل رسم صور لنباتات تعيش يف مناطق سكنهم  شجِّ
يف أوقات خمتلفة من السنة، واطلب إليهم املقارنة بني صورهم.



 

ا تبـني مراحل نمـو النبات،  أعـط الطـالب صورً

ـا غـري ناضج عىل  كصـور أزهـار التفـاح، وتفاحً

ا ناضجـة، وبـذور التفاح، ونبتـة تفاح صغـرية. اطلب إىل  الشـجرة، وثـامرً

الطالب أن يرتبوا الصور بحيث تتضح مراحل نمو النبات.





 










يصف كيف تعيش النباتات يف أماكن كثرية. �

ف بيئة الصحراء، وبيئة الغابة. � يُعرِّ

    

              

اتَاتُ  بَ و النَّ نْمُ يْفَ تَ . كَ اءِ رَ حْ اتَاتِ فِي الصَّ بَ ضُ النَّ يشُ بَعْ تَعِ
؟ افِّ ارِّ الجَ انِ الحَ كَ ا المَ ذَ فِي هَ

    

www.obeikaneducation.com :أرجع إىل      



املشكلة

خطوات إىل احلل

احلل

  



سِاالسم    رْ يديٌّ للدّ هِ طّطٌ تَمْ خَ مُ

          
. اتِ اغَ رَ ءِ الفَ لْ لَى مَ نِي عَ دَ اعِ مُ كِتَابِي لِيُسَ دِ أَستَخْ

        

اتِها.. ١ اجَ دُ فِيها حَ تي تَجِ     تنمو    النَّباتاتُ فِي األَماكِنِ الَّ

٢ .. ةٌ افَّ جَ ةٌ وَ ارَّ ةٌ حَ نْطَقَ يَ مِ هِ تَعِيشُ بَعْضُ النَّباتاتِ فِي    الصحراء    ، وَ

:    الغابة    .. ٣ ثْلُ ،مِ بَةٍ طْ رَ ةٍ وَ ارَّ اكِنَ حَ بَعْضُ النَّبَاتَاتِ تَعِيشُ فِي أَمَ

اظِ  بالماء  .. ٤ تفَ لَى االْحِ ا عَ هَ دُ اعِ اءٌ تُسَ زَ ا أَجْ هَ راءِ لَ حْ بَاتَاتُ الصَّ نَ

٥ .. ائِدِ اءِ الزَّ نَ المَ لُّصِ مِ لَى التَّخَ ا عَ هَ دُ اعِ بةٌ تُسَ بَّ دَ ةٌ مُ بِيرَ ها    أوراق    كَ ةِ لَ ابَ بَاتاتُ الغَ نَ

                 
              



سِاالسم    رْ داتُ الدَّ رَ فْ مُ

             

: اتِ اغَ رَ ألَ الفَ اتِ التَّالِيَةَ ألَمْ لِمَ مُ الكَ دِ تخْ أَسْ

حاجاتهاالغابةالصحراء

ا   حاجاتها  . دُ فِيهَ تِي تَجِ اكِنِ الَّ تَعِيشُ النَّبَاتَاتُ فِي األَمَ

:     الصحراء   . ثْلُ ، مِ ةٍ افَّ جَ ةٍ وَ ارَّ اكِنَ حَ بَعْضُ النَّباتاتِ تَعِيشُ فِي أَمَ

:  الغابة   . ثْلُ ، مِ طبَةٍ رَ ةٍ وَ ارَّ اكِنَ حَ بَعْضُ النَّباتاتِ تَعِيشُ فِي أَمَ
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ةَ ورَ أُ الصُّ رَ أَقْ مُ    االسْ

         
 : لِ التَّالِيةِ مَ الِ الجُ مَ لَى إِكْ نِي عَ دَ ةَ لِتُساعِ ورَ مُ الصُّ دِ تَخْ . أَسْ اءِ رَ حْ ةٌ لِنَبَات من الصَّ ورَ ه صُ ذِ هَ

. ةِ يحَ حِ ةِ الصَّ ابَ جَ لَ اإلِ وْ لَمِ حَ طُ بِالْقَ وِّ أُحَ

١ .: اءِ رَ حْ فِي الصَّ

ةٌ يَّ اقٌ إِبرِ رَ لِلنَّبَاتَاتِ أَوْ اتٍ   وعَ مُ جْ و النَّباتَاتُ في مَ نْمُ تَ الِيةٌ   ارٌ عَ جَ و أَشْ نْمُ تَ

لَى:  . ٢ ها عَ دُ اعِ اءٌ تُسَ زَ ا أَجْ هَ راءِ لَ حْ بَاتَاتُ الصَّ نَ

ائِدِ اءِ الزَّ نَ المَ لُّصِ مِ التَّخَ اءِ    اظِ بِالمَ تِفَ االحْ اءِ    دِ المَ قْ فَ
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اءِ؟ لى الْمَ لْ عَ صُ بَاتِ إِذا لَمْ يَحْ ثُ لِلنَّ دُ ا يَحْ اذَ مَ

ا  مَ هُ دَ ي أَحَ وِ أَرْ . وَ سٍ ـمِ شْ انٍ مُ ـكَ يْنِ في مَ بَاتَ ـعُ نَ   أَضَ

. رَ دُونَ ماءٍ كُ اآلخَ ، وأَتْرُ طْ فَقَ

؟ بَةِ طْ اكِنِ الرَّ عِيشُ فِي األَمَ ا يَ هَ أَيُّ ، وَ ةِ افَّ اكِنِ الْجَ عِيشُ في األَمَ . أَيُّ النَّبَاتَاتِ يَ نِّفُ     أُصَ

   

ماءٍ

؟  يْنِ نَ النَّبَاتَ لٍّ مِ ثُ لِكُ دُ يَحْ ا سَ اذَ . مَ عُ قَّّ وَ    أَتَ

. يْنِ ثُ لِلنَّبَاتَ دُ ا يَحْ مُ مَ سُ . أَرْ لُ الْبَيَانَاتِ جِّ    أُسَ

. بُوعٍ ةَ أُسْ دَّ يْنِ مُ اقِبُ النَّبَاتَ . أُرَ ظُ    أُالحِ

رَ ثَ فُ أَكْ شِ تَكْ أَسْ


                      

    

ماءٍ

يْنِ نَباتَ

   

لِ التَّالي: وَ دْ صصِ كما فِي الجَ خَّ انِ المُ كَ ةٍ فِي المَ وعَ مُ جْ لَّ مَ قُ كُ    أُلْصِ

يشُ فِي  رٍ لِنَباتَـاتٍ تَعِ ـوَ ـنْ صُ تِ عَ ـالَّ جَ ـثُ فِـي المَ    أَبْحَ
. ابَةِ يشُ فِي الغَ بَاتَاتٍ تَعِ نَ اءِ وَ رَ حْ الصَّ

اءِ  رَ حْ يـشُ فِي الصَّ تِي تَعِ بَاتَاتِ الَّ رَ النَّ وَ ـعُ صُ . أَضَ نـفُ    أُصَ
ابَةِ فِي  يشُ فِي الغَ تِي تَعِ بَاتَاتِ الَّ رَ النَّ وَ صُ ةٍ، وَ وعَ مُ جْ فِي مَ

. رَ ةٍ أُخْ وعَ مُ جْ مَ

   


                      

ٌ 

ةِ ابَ اتَاتُ الغَ بَ اءِ ونَ رَ حْ اتَاتُ الصَّ بَ نَ

قةٍ صِ مادةٍ الَ

يَةٍ لمِ التٍ عِ جَ مَ

قةٍ صِ مادةٍ الَ

راءِ حْ يْشُ فِي الصَّ عِ بَاتَاتٌ تَ ابَةِ نَ يْشُ فِي الغَ بَاتَاتُ تَعِ نَ
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رسِِ الثَّاني تِبارُ الدَّ اخْ االسم   

. الٍ ؤَ لِّ سُ ةِ لِكُ يحَ حِ ابةِ الصَّ جَ ولَ اإلِ لَمِ حَ طُ بِالْقَ وِّ أُحَ

يَاةِ؟. ١ ارِ فِي الحَ رَ تِمْ نَ االسْ اءِ مِ رَ حْ بَاتَات الصَّ ن نَ كَّ تَمَ يْفَ تَ كَ

ةٌ بِيرَ اقٌ كَ رَ ا أَوْ هَ ونُ لَ يَكُ ةً    يلَ و طَوِ نْمُ تَ طَرِ    اءَ المَ نُ مَ زِ تَخِ  

ةُ ؟. ٢ ابَ و الغَ بْدُ يفَ تَ  كَ

غةً ارِ فَ ةً وَ دَ ارِ بَ جافة وحارة     بَةً     طْ رَ  

ةِ. . ٣ بِيرَ ةِ الكَ ائِرَ ا فِي الدَّ انً نْوَ تُبُ عُ طَّطِ التَّالِي، ثُمَّ أَكْ خَ ، أَنْظُرُ إِلَى المُ تُبُ أَكْ ، وَ رُ أُفَكِّ

              
    

انٌ حارُّ كَ مَ
بَاتَاتٌ  فِيهِ نَ

ةٌ ثِيرَ كَ

طبٌ انٌ رَ كَ مَ

الغابةُ

 ( يد الكتَابةَ ن ال يجِ ا لِمَ ويَّ فَ ؤالِ شَ ذا السّ نْ هَ (يمكن اإلجابة عَ
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اتَاتُ  بَ و النَّ نْمُ يْفَ تَ . كَ اءِ رَ حْ اتَاتِ فِي الصَّ بَ ضُ النَّ يشُ بَعْ تَعِ
؟ افِّ ارِّ الجَ انِ الحَ كَ ا المَ ذَ فِي هَ

    

 
←

اطلب إىل الطالب تبادل املعلومات فيام بينهم عن األماكن التي 
تعيش فيها النباتات، ثم اسأل:

 أين تعيش النباتات؟

  ة عن كيـف ختتلـف النباتات التـي تعيش يف األماكـن اجلافّ
النباتات التي تعيش يف األماكن الرطبة؟

اكتـب إجابـات الطـالب يف جـدول التعلـم يف عمـود (مـاذا 
نعرف؟).

اقرأ اجلملة والسؤال حتت «أنظر وأتساءل»، ثم اسأل:

  كيف حتصل هذه النباتات عىل حاجاهتا من املكان الذي
كية  ـوْ ة وشَ تعيـش فيه؟ إجابـة حمتملـة: هلـا أوراق حادّ
تسـاعدها عـىل االحتفـاظ باملـاء ومتنـع احليوانات من 

أكلها. 

اكتـب إجابات الطالب عىل السـبورة، وانتبه إىل أية مفاهيم 
غري صحيحة قد تكون لدهيم، وعاجلها يف أثناء سري الدرس. 






 .يصف كيف تعيش النباتات يف أماكن كثرية
 .ف بيئة الصحراء، وبيئة الغابة يُعرِّ



 
 . زارع يزرع النباتات جلعل البيئة أكثر مجاالً ا عن مُ أعرض عىل الطالب صورً
: واسأل   ، جديدة  نباتات  وتنمو  البذور،  تنترش  كيف  الطالب  مع  ناقش 

 .أين تنبت البذور؟ النباتات يمكن أن تنبت يف كل مكان عىل األرض

 .ما الذي حتتاج إليه النباتات لتنمو؟ الدفء ، املاء ، الضوء

فكرة القصة تشجع عىل جعل البيئة أكثر مجاالً. بعد القراءة اسأل:

 كيف جتعل البيئة أكثر مجاالً؟









اءِ؟ لى الْمَ لْ عَ صُ بَاتِ إِذا لَمْ يَحْ ثُ لِلنَّ دُ ا يَحْ اذَ مَ

ا  مَ هُ دَ ي أَحَ وِ أَرْ . وَ سٍ ـمِ شْ انٍ مُ ـكَ يْنِ في مَ اتَ بَ ـعُ نَ    أَضَ

ونَ ماءٍ. رَ دُ كُ اآلخَ تْرُ ، وأَ طْ قَ فَ

؟ يْنِ اتَ بَ لٍّ مِنَ النَّ ثُ لِكُ دُ يَحْ ا سَ اذَ . مَ عُ قَّّ تَوَ   أَ

. بُوعٍ ةَ أُسْ دَّ يْنِ مُ اتَ بَ اقِبُ النَّ رَ . أُ ظُ   أُالحِ

. يْنِ اتَ بَ ثُ لِلنَّ دُ ا يَحْ مُ مَ سُ . أَرْ انَاتِ يَ بَ لُ الْ جِّ   أُسَ

رَ ثَ أَكْ       

 ، ةِ افَّ ـنِ الْجَ اكِ مَ يشُ في األَ اتَـاتِ يَعِ بَ . أَيُّ النَّ نِّـفُ   أُصَ  

بَةِ؟ طْ نِ الرَّ اكِ مَ يشُ فِي األَ ا يَعِ هَ يُّ أَ وَ

  

يْنِ نَباتَ

ماءٍ

يْنِ نَباتَ

      

    

٢٠ دقيقة مجيع الطالب

أحرض نباتني متامثلني مزروعني يف وعاءين 
متامثلـني، وضعهـام يف مكان مشـمس من الصـف، يتطلب هذا 

النشاط متابعة خلمس دقائق كل يوم مدة أسبوع واحد.

ـح هذا النشـاط أن النباتات حتتـاج إىل املاء؛ لتنمو   يوضّ
وتتغـري. سـيدرك الطـالب ملـاذا يوجد لـد نباتـات الصحراء 

تكيفات للعيش يف تلك املناطق الشديدة اجلفاف.


اطلب إىل الطالب النظر عن قرب إىل النباتني، و عليهم مالحظة 

أهنام متامثالن.

عَ الصق عىل كلٍّ من الوعاءين، وكتابة  ضْ عَ الصق عىل كلٍّ من الوعاءين، وكتابة  اطلب إىل الطالب وَ ضْ اطلب إىل الطالب وَ 
«ماء» عىل أحدمها، وكتابة «بدون ماء» عىل الوعاء اآلخر.

 استخدم مجلة تساعد هبا الطالب عىل التوقُّع. مثالً:   
يَ باملاء سـوف ..................................   وِ أنا أتوقَّع أن النبات الذي رُ
ويَ باملاء  و ............................................  أنـا أتوقَّع أن النبات الذي رُ

سوف يتغري وينمو.

وَ باملاء سوف ............. و................ رْ أنا أتوقَّع أن النبات الذي مل يُ

وَ باملاء سوف يذبل ويموت. رْ أنا أتوقَّع أن النبات الذي مل يُ

  اطلـب كلَّ يوم إىل الطالب النظـر إىل أوراق كلٍّ 
من النباتني، وإىل الرتبة وملسها.

رْ للطالب وقتًا كل يوم أو كل يومني؛   وفِّ  
لريسـموا أو يكتبـوا ما حيـدث للنباتني. اسـأل: فيمَ خيتلف 

النباتان اآلن؟ هل حتتاج النباتات إىل املاء لتعيش؟

 (انظر كراسة النشاط ص١٢)   
د الطـالب بصـور لنباتـات تعيـش يف أماكـن  وِّ  زَ   
جافَّـة، وأخـر تعيـش يف أماكـن رطبـة، ثم اسـأل: كيف 

تستطيع هذه النباتات العيش يف هذه املناطق؟


ن النباتات من العيش يف  ع الطالب عىل طرح أسئلة عن كيفية متكُّ شجِّ

هم عىل املقارنة بينها. عْ أماكن خمتلفة يف العامل، وشجِّ



يستخدم سلم التقدير التايل لتقويم أداء الطالب:

   () ينفذ اإلجراءات املوصوفة بالنشاط بدقة. 
ل البيانـات التي توصـل إليها، ويرسـم ما حيدث  ()  يسـجّ

للنباتني.
() يرسم النباتني.

()  يسـتخلص نتائج صحيحة هلا عالقـة باإلجراءات التي 
نفذها يف النشاط.

ام بصورة صحيحة.  ينفذ ثالث مهّ
 ينفذ مهمتني بصورة صحيحة.

 ينفذ مهمة واحدة بصورة صحيحة.








؟ اتَاتُ بَ يشُ النَّ يْنَ تَعِ أَ

ا. اتِهَ اجَ ا حَ دُ فِيهَ تِي تَجِ نِ الَّ اكِ مَ بَاتَاتُ فِي األَ يشُ النَّ تَعِ

 . اءِ رَ حْ يشُ فِي الصَّ بَاتَاتِ تَعِ ضُ النَّ بَعْ

    
              

 

    
   

  

←

←

       

 
أقرأ وأتعلم


املشكلة هي ماجيب حلة أو اجياده، أو 

تغيريه. احلل يعالج املشكلة.


←

 بعض النباتات هلا أجزاء تسـاعدها عىل العيش 
يف الصحـراء . وبعضهـا اآلخر هلـا أجزاء تسـاعدها عىل العيش 
يف الغابة.قـارنْ بـني الصحراء والغابة، وناقِشِ املشـكالت التي 

تصاحب العيش يف كلٍّ من املنطقتني، ثم اسأل:

  كيـف حتافظ نباتات الصحراء عـىل املاء؟ إجابة حمتملة: هلا
سيقان سميكة تستطيع أن ختتزن املاء.

  :ملـاذا يوجـد لنباتـات الغابـة أوراق كبرية؟ إجابـة حمتملة
لتتخلص من املاء الزائد.

املشكلة

خطوات إىل احلل

احلل

املنظم التخطيطي (١٢)



 
نَ من العيش يف بيئات جافة، ورطبة، وحارة، وباردة   تتكيَّف النباتات لتتمكَّ
ا. ففـي الصحراء يعيـش نبات الصبار. وهلـذا النبات أشـواك تقلّل من  جـدًّ
رة مقارنة باألوراق األخـر. ويف الغابة بعض النباتات هلا  كميـة املـاء املتبخِّ
بـة تسـاعدها عـىل التخلُّص من املـاء الزائد عن طريق سـطحها،  أوراق مدبّ
ا يف املنطقة القطبية،  ل وعاءً جيمع ماء  املطر. أمّ وبعضها اآلخر له أوراق تشكّ
فالنباتات تنمو قريبًا بعضها من بعض، وقريبة من األرض؛ لتحتجز احلرارة، 

دها. وتقلّل فقْ

  ملزيد من املعلومات ارجع إىل اخللفية العلمية يف هناية الدليل     

وإىل املوقع اإللكرتوين:
 www.obeikaneducation.com 








اتَـاتُ  بَ . نَ اتَـاتِ بَ لِيـلُ النَّ ، قَ ـافٌّ انٌ جَ ـكَ اءُ مَ ـرَ حْ الصَّ

  . اءِ اظِ بِالْمَ تِفَ لَى االحْ ا عَ هَ دُ اعِ سَ اءٌ تُ زَ ا أَجْ اءِ لَهَ رَ حْ الصَّ

دُ  ـاعِ سَ يْـفَ تُ . كَ اقِ رَ هِ األوْ ـذِ ـرُ إِلَـى هَ نْظُ أَ
اءِ؟ رَ حْ يْشِ في الصَّ ى العَ لَ بَاتَ عَ النَّ

     

      

      

استخدم الصورة يف الصفحتني ، يف كتاب الطالب ملناقشة 
كيف تسـتطيع النباتـات العيش يف الصحراء؟ وسـاعدهم عىل 
استنتاج أمهية حصول النبات عىل كمية كافية من املاء، ثم اسأل:

  مـاذا حيـدث إذا مل حيصـل النبـات عـىل كميـة كافيـة مـن
املاء؟ جابة حمتملة : قد يموت .

ر   األوراق الشـوكية متنع تبخّ
املاء من النبات.

←

ر الطـالب أن الصحراء مكان جـافّ حارّ قليل  الصحـراء: ذكّ
النباتات. واسأهلم: كيف تستطيع النباتات العيش يف الصحراء؟ 

وما أجزاء النبات التي عليها االحتفاظ باملاء؟






 . ابَةِ يشُ فِي الْغَ بَاتَاتِ تَعِ ضُ النَّ بَعْ

بَاتَاتُ  . نَ ةٌ ثِيرَ اتَـاتٌ كَ بَ ، فِيهِ نَ بٌ طْ ارٌّ رَ انٌ حَ كَ ابَـةُ  مَ الْغَ

صِ مِنَ  لُّ ى التَّخَ لَ ا عَ هَ دُ اعِ سَ ، تُ ةٌ بِيرَ اقٌ كَ رَ ا أَوْ ابَةِ لَهَ الْغَ

. ائِدِ اءِ الزَّ الْمَ

يْـشَ في  ابَـةِ الْعَ يعُ نَباتَـاتُ الْغَ ـتَطِ ا ال تَسْ   لِمـاذَ
؟ اءِ رَ حْ الصَّ

اءِ؟. ١ رَ حْ بَاتَاتُ فِي الصَّ يشُ النَّ يْفَ تَعِ . كَ ةٌ افَّ ةٌ جَ ارَّ اءُ حَ رَ حْ . الصَّ لٌّ حَ ةٌ وَ لَ كِ شْ مُ

؟. ٢ بَاتَاتُ ا النَّ يشُ فِيهَ تِي تَعِ ةُ الَّ لِفَ تَ خْ نُ المُ اكِ مَ ا األَ . مَ يُّ اسِ سَ الُ األَ ؤَ السُّ

ا. هَ فُ رَّ أَتعَ ، وَ ةِ يَّ اوِ رَ حْ بَاتَاتِ الصَّ ضَ النَّ عُ بَعْ مَ  أَجْ

www.obeikaneducation.com :عُ إِلى   أرجِ    

يشُ  اتَـاتٍ تَعِ بَ ا لِنَ رً ـوَ قُ صُ أُلصِ
يشُ  بَاتَاتٍ تَعِ نَ ، وَ اءِ رَ حْ فِي الصَّ

ابَةِ؟ فِي الغَ

    

←
الغابـة: اكتب كلمة "غابة" عىل السـبورة، واطلـب إىل الطالب 
حتديـد أماكن ورودها يف النص، ثم تفسـري سـبب وضوح معنى 
الكلمـة بعـد قراءهتا مـن النص، واطلـب إليهم اسـتخدام هذه 

الكلمة يف مجلة مفيدة. 

  إجابة السؤال
تساعدها  أجزاء  هلا  ليس  الغابة  نباتات  حمتملة:  إجابة 

عىل العيش يف األماكن اجلافة. 

 


←
راجع الطالب فيام تعلّموه عن األماكن التي تعيش فيها النباتات، 
ة: كيف تتغـريّ النباتات؟ اكتب  د طرح سـؤال الفكـرة العامّ وأَعِ

إجابات الطالب يف جدول التعلّم يف عمود «ماذا تعلّمنا؟».

←


اسـتخدم املنظـم التخطيطي التـايل ملهارة 
القـراءة؛ لتحديد املشـكالت وحلوهلا يف 

الدرس، واسأل:

  كيـف تسـتطيع النباتـات العيـش يف
الغابة؟

ث ر، وأحتدَّ أفكِّ
     إجابـة حمتملـة : النباتـات الصحراوية هلا 

سيقان سميكة وأوراق شوكية تساعدها عىل ختزين املاء.
     إجابـة حمتملـة: تعيـش النباتـات يف 
كل مـكان عـىل سـطح األرض؛ حيـث تسـتطيع العيش يف 

الصحراء، ويف الغابة، ويف املنطقة العشبية.

ع الطـالب عـىل وصـف املنـاخ يف منطقتهم. وناقشـهم يف  شـجِّ
الصعوبـات التـي تواجههـا النباتات. واسـأل: هـل النباتات يف 

منطقتك تشبه النباتات يف الصحراء أو يف الغابة؟

الغابة مكان حار ورطب

تستطيع بعض النباتات 
العيش يف الغابة

نباتات الغابة هلا أوراق 
كبرية تساعدها عىل 

ص من املاء الزائد التخلُّ

املنظم التخطيطي (١٢)

 دقيقةمجيع الطالب

 يقارن بني نباتات الصحراء ونباتات الغابة. 

 صور لنباتات تعيش يف الصحراء 
وأخر يف الغابة.

  اطلب إىل الطالب وصف النباتني.

    اطلب إليهم رسم جدول يف دفرت العلوم، وكتابة نباتات الصحراء يف أعىل 
العمود األول، ونباتات الغابة يف أعىل العمود الثاين.

    اطلب إىل كل منهم إلصاق صور لنباتات خمتلفة يف املكان املناسب هلا.

        اطلب إىل كل طالب مقارنة صفات املجموعتني، وذكر سبب عيشها يف بيئتها.







      

. لٍ وَ دْ يْهِ فِي جَ تِي لَدَ ورَ الَّ ذُ بُ الِدٌ الْ نِّفُ خَ يُصَ

ةٌ عَ نَوِّ تَ ورٌ مُ ةٌبُذُ عَ نَوِّ تَ ورٌ مُ ةٌبُذُ عَ نَوِّ تَ ورٌ مُ بُذُ

الِدٍ ورُ خَ بُذُ

يَاءِ  ولْ اصُ ورُ الْفَ بُذُ

سِ  مْ بَّاعِ الشَّ ورُ تَ بُذُ

ةِ  رَ ورُ الذُّ بُذُ

رِ  ورُ التَّمْ بُذُ




 .ا حلل مسألة رياضية رً ا مصوَّ يفرس رسامً بيانيًّ



�
شـارك الطـالب يف قـراءة النص مـن الكتاب وتوضيـح كيفية 
ر؛ السـتخالص البيانـات املتضمنة  قـراءة الرسـم البياين املصوَّ

فيه. ثم اسأل:

  خالـد؟  الفاصوليـاء، تبَّـاع  مـا أنـواع البـذور التـي لـد
الشمس، ذرة، متر.

 () خالد؟  ست كم بذرة متر لد

�
اقرأ األسئلة يف الصفحة ، وساعد الطالب عىل كيفية اإلجابة 

عنها. ثم اسأل:

  ما الذي حتتاج إليه ملعرفة اإلجابة عن السـؤال األول؟  عدد
حبوب الفاصولياء، وعدد بذور تبَّاع الشمس.

دِّ  إذا لـزم األمـر، فسـاعد الطالب عىل كيفيـة قراءة الرسـم وعَ
البذور يف حالة واحدة كمثال.



 
ا من البذور خيتلف  ع الطالب يف جمموعات صغرية، وأعطِ كالًّ منهم عددً وزِّ
دَّ حبات البـذور التي معه وترتيب  عـن بقيـة زمالئه. اطلـب إىل كل منهم عَ
ـا. ثم ناقشـهم يف الطريقـة التي اتبعوها لرتتيب أنفسـهم،  أنفسـهم تصاعديًّ
عهم عىل  واسـأل: ما عدد البذور التي حيملها زمالؤك يف املجموعة؟ شــجِّ

دِّ حبات البذور مجيعها يف املجموعة الواحدة. عَ









       

    

ةِ. لَ أَ سْ لِّ الْمَ لَى حَ نِي عَ دُ اعِ رُ يُسَ وَّ صَ لُ الْمُ وَ دْ الجَ

لِ  وَ دْ ةُ الجَ قِراءَ

وليَاءِ؟  اصُ ورِ الفَ سِ أَمْ مِنْ بُذُ مْ بَّاعِ الشَّ ورِ تَ بَرُ مِنْ بُذُ دٌ أَكْ دَ الِدٍ عَ  خَ لْ لَدَ هَ

؟ الِدٍ  خَ ورِ لَدَ ذُ دٍ مِنَ البُ دَ لُّ عَ ما أَقَ

نْها؟ يْهِ مِ بِحُ لَدَ مْ يُصْ كَ ، فَ رَ رٍ أُخْ رِ تَمْ وُ ذُ الِدٌ ٣ بُ دَ خَ جَ ا وَ إِذَ

� 
سـاعد الطالب عىل إجياد عدد حبوب الفاصولياء، وعدد بذور 

تبَّاع الشمس التي لد خالد. ثم اسأل: 

  .() ما عدد حبوب الفاصولياء التي عند خالد؟ مخس

 .() ما عدد بذور تبَّاع الشمس؟ سبع

  خالـد عدد أكـرب من بـذور تبَّاع الشـمس أم من هـل لد
حبوب الفاصولياء؟ من بذور تبَّاع الشمس.

  فكم يصبح لديه منها؟ ،بذور متر أخر  إذا وجد خالد



يَّاتُ اضِ يَ الرِّ لُومُ وَ العُ االسمُ   

         
  . لٍ وَ دْ هِ في جَ يْ دَ تِي لَ ورَ الَّ الِدٌ البُذُ نِّفُ خَ يُصَ

بُذورُ خالِدٍ

يَاءِ  ولْ اصُ ورُ الفَ بُذُ

سِ  مْ بَّاعِ الشَّ ورُ تَ بُذُ

ةِ  رَ ورُ الذُّ بُذُ

رِ  ورُ التَّمْ بُذُ
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ل وَ دْ ةُ الجَ قِراءَ
نْ سِ أَمْ مِ مْ بَّاعِ الشَّ ورِ تَ نْ بُذُ بَرُ مِ دٌ أَكْ دَ الِدٍ عَ  خَ لْ لَدَ هَ

يَاءِ؟  ولْ ورِ الفاَصُ  بُذُ

سِ مْ بَّاعِ الشَّ ورُ تَ يَاءِ                                                            بُذُ ولْ ر الفاَصُ وُ بُذُ

   

. ةِ أَلَ سْ لِّ المَ لَى حَ نِي عَ دُ اعِ لُ يُسَ دوَ الجَ

         
          








       

   

ا يَلِي: ةِ فِيمَ بَ نَاسِ ةِ الْمُ لِمَ الْكَ ةِ وَ ورَ لُ بَيْنَ الصُّ  أَصِ

ةٌ رَ ثَمَ

ةٌ رَ هْ زَ

ةٌ رَ بَادِ

ورٌ بُذُ

١ . 

٤ . 

٣ . 

٢ . 

         

   


←
استعرض املادة التي درسها الطالب منذ بداية الفصل. وارجع 
إىل موضـوع «النباتـات تنمـو وتتغـري» يف جـدول التعلم الذي 
أعددتـه معهـم يف بدايـة تدريـس هـذا الفصل، واطلـب إليهم 
ها بـام كانوا يعرفونه  مقارنـة ما تعلّموه عن نمـو النباتات وتغريّ
عـن ذلك يف بدايـة الفصل. وأضـف أيّ معلومـات أخر إىل 

عمود «ماذا تعلّمنا؟» يف اجلدول.

← 

م مطوية من الكرتون أو  صمّ
الورق املقو بصفوف أفقية، 
وارسم عىل ورقة خارجية 
دورة حياة النبات، واكتب 
عليها أجزاءها، ثم ألصقها 
عىل اجلزء العلوي من املطوية.

م الطالب إىل جمموعتني،  قسِّ
ا من مواضيع الفصل. اطلب إىل  وعـنيّ لكل جمموعـة موضوعً
طالب املجموعـة األوىل لصق صور لثامر خمتلفة يف اجلزء الثاين 
مـن املطوية، واطلب إليهم لصق بذور لكل نوع من أنواع الثامر 

التي ألصقوها.

اطلب إىل طالب الدرس الثاين رسـم دورة حياة نبات تنمو من 
البذرة.

للمزيـد من املعلومـات حول عمل املطويـات، راجع هناية هذا 
الدليل.

إجابات أسئلة املفردات 

زهرة. ١

بادرة. ٢

ثمرة. ٣

بذور. ٤

م مطوية من الكرتون أو  صمّ
الورق املقو بصفوف أفقية، 
وارسم عىل ورقة خارجية 
دورة حياة النبات، واكتب 
عليها أجزاءها، ثم ألصقها 

م الطالب إىل جمموعتني،  قسِّ











لِ أاالسم    صْ تِبارُ الفَ اخْ

    
    

            

ةٍ. رَ لِّ فِقْْ اغِ في كُ رَ لءِ الفَ بَةِ لِمَ نَاسِ ةِ الْمُ ابَ جَ لَ اإلِ وْ لَمِ حَ طُ بِالْقَ وِّ أُحَ

١ .. ارٌّ حَ افٌّ وَ انٌ جَ كَ         مَ

ةُ رَ خْ الصَّ بِيَّةُ     طْ ةُ القُ نْطِقَ المَ اءُ     رَ حْ الصَّ  

ى       . ٢ مَّ تِهِ تُسَ وْ مَ هِ وَ يشِ عَ يِّ وَ لُوقِ الحَ خْ وِّ المَ لُ نُمُ راحِ  مَ

ة طِيرَ ةَ المَ ابَ الغَ النَّبَاتَ األَبَ     يَاةِ    ةَ الحَ رَ وْ دَ  

ى       . ٣ مَّ ورَ يُسَ نُ البَذُ وِّ كَ ي يُ ذِ ءُ النَّبَاتِ الَّ زْ  جُ

ةَ رَ هْ الزَّ ةَ      رَ الثَّمَ رَ     ذْ الجِ  

ى       . ٤ غيرُ يُسمَّ  النَّباتُ الصَّ

ةً رَ جَ شَ ةً      ادِرَ بَ ا     اقً سَ  

ى       . ٥ مَّ نَ النَّبَاتَاتِ يُسَ ثِيرُ مِ و فِيهِ الكَ نْمُ ي يَ ذِ طْبُ الَّ انُ الرَّ كَ  المَ

ةً ابَ غَ ةً    سَ مِ شْ اءَ مُ رَ حْ صَ بِيَّةً    طْ نْطَقةً قُ مِ  



االسم    لِ صْ داتُ الفَ رَ فْ مُ

        
              

            
ودِ الثَّانِي. مُ بُها فِي العَ نَاسِ ةِ الَّتِي تُ ورَ الصُّ لِ وَ ودِ األَوَّ مُ ةٍ فِي العَ دَ رَ فْ لِّ مُ طًٍّ بَينَ كُ لُ بِخَ أَصِ

ةٌ . ١ رَ ثَمَ

ةٌ . ٢ رَ بَذْ

ةٌ . ٣ رَ هْ زَ


   





         

www.obeikaneducation.com :عُ إِلى   أرجِ    

؟. ٥ تَلِفُ فِيمَ تَخْ ، وَ ابَةِ بَاتَاتُ الْغَ اءِ ونَ رَ حْ بَاتَاتُ الصَّ ابَهُ نَ تَشَ . فِيمَ تَ نُ ارِ قَ أُ

٦ . : اتٍ وعَ مُ جْ الِيَةَ في مَ يَاءَ التَّ شْ عُ األَ . أَضَ نِّفُ أُصَ

؟. ٧ بَاتِ ارِ للنَّ هَ زْ ةُ األَ يَّ مِّ ا أَهَ . مَ صُ لَخِّ أُ

؟. ٨ بَاتَاتُ رُ النَّ يَّ تَغَ يْفَ تَ  كَ

: ةِ الِيَ ةِ التَّ ئِلَ سْ نِ األَ يبُ عَ أُجِ

          

 ساعد الطالب يف إعداد منظِّم ختطيطي آخر كاملنظِّم التايل:. ٥

نباتات
 الصحراء

تعيش يف أماكن 
جافة، أوراقها إبرية

تعيش يف 
أماكن حارة

تعيش يف أماكن 
رطبة، أوراقها كبرية

الصحراء
 والغابة

نباتات
الغابة

 قـد يصنّف الطالب األشـياء بطرق عدة: بحسـب . ٦ 
لوهنا، أو شكلها، أو حالوة طعمها مثالً.

ساعد الطالب عىل إكامل منظِّم ختطيطي آخر كاملنظم التخطيطي 
التايل:
















أخضر

اطلـب إىل الطـالب إعـداد منظـم ختطيطـي آخر . ٧ 
كاملنظم التايل:

ا األزهار تنمو فتصري ثامرً

ن البذور األزهار تكوّ

الثامر حتمي البذور

بعض النباتات هلا 
ن نباتات  أزهار لتكوّ

جديدة.

بَّـل اإلجابـات املعقولة مجيعهـا من الطالب.  قَ    ٨.  تَ
وعليهم أن يكونوا قادرين عىل توضيح املفاهيم 
التـي تعلّموهـا يف كل درس، مثـل: كيف تنمو 
ن األزهـار والثـامر والبـذور؟  النباتـات وتكـوّ
كيف تنمو البذور فتصري نباتات جديدة؟ كيف 

تتكيف النباتات مع بيئاهتا؟







فقرة (التقويم األدائي) غري متوافرة يف كتاب الطالب. لذا حيسن 
تصويرها وتوزيعها عىل الطالب. 

 
املواد واألدوات بذور نبات، تربة، ورق رسـم، أقالم شمعية أو 

أقالم ختطيط.

�
ة أسبوعني راقب نمو النبات كل  دقائق مدّ

ر مـاذا حتتاج البذور حتى تنمو.  ر مـاذا حتتاج البذور حتى تنمو.   اقـرأ األصيص األول وقرّ   اقـرأ األصيص األول وقرّ
اطلـب إىل الطـالب ثنـي ورقـة الرسـم إىل ثالثـة أجـزاء 
، ،  وكتابـة العناوين. اسـأل: ما أجـزاء النبات الثالثة 
التـي تسـاعده عىل احلصـول عـىل حاجاته؟ اطلـب إليهم 

. تسجيل إجاباهتم ووضعها يف صندوق

 اطلـب إىل الطالب كتابة مجل توضح كيف خططوا للعناية  اطلـب إىل الطالب كتابة مجل توضح كيف خططوا للعناية 
. بنباتاهتم، ثم وضعها يف صندوق

  شـجعهم عـىل رسـم نباتاهتـم وإعطـاء عنـوان دقيق لكل   شـجعهم عـىل رسـم نباتاهتـم وإعطـاء عنـوان دقيق لكل 
. صورة، ووضع رسومهم يف صندوق



يستخدم سلم التقدير التايل لتقويم أداء الطالب:

 ،() حيـدد الطالـب األجـزاء الثالثة للنبـات يف صنـدوق  
ويكتـب مجلتني توضحان كيف اعتنـي بالنبات يف صندوق 
()، ويضع الصور املعنونة يف صندوق () بشكل صحيح.

  درجـات حيدد الطالب ثالثة احتياجات للنبات يف صندوق 
()، ويكتـب مجلـة تامـة توضـح كيـف اعتنـي بالنبات يف 
 () ويضـع الصـور املعنونـة يف صنـدوق ،() صنـدوق

بشكل صحيح.
  حيـدد الطالـب حاجتني للنبـات يف صنـدوق ()، ويكتب 
 () مجلـة تامـة توضـح كيـف اعتني بالنبـات يف صنـدوق

.() ويضع الصور املعنونة يف الصندوق
 ،() حيـدد الطالب حاجة واحدة للنبات يف صندوق   

.() ويضع الصور املعنونة يف صندوق





      
ةِ بَ رْ ا فِي التُّ ورً عُ بُذُ أَضَ

�؟  وَ نْمُ ورُ لِتَ ذُ هِ البُ ذِ يْهِ هَ تَاجُ إِلَ ي تَحْ ا الَّذِ مَ

� . اتِهِ تِيَاجَ ةِ احْ بِيَ لْ ى تَ لَ زاءُ عَ جْ هِ األَ ذِ هُ هَ دُ اعِ سَ يْفَ تُ حُ كَ ضِّ ؟ أُوَ بَاتِ اءُ النَّ زَ ا أَجْ مَ

� . ائِهِ زَ اءَ أَجْ مَ تُبُ أَسْ أَكْ بَاتِي، وَ الً لِنَ كْ مُ شَ سُ أَرْ

        







    ب. اخلـس التفـاح والربتقـال واخلـوخ ثـامر تنمـو حـول 
 البذور، أما اخلس فال ينمو حول البذرة. 

    ج. ختلّصـه مـن املاء الزائد  املاء الزائـد يتبخر من األوراق 
الكبـرية؛ لذلـك ال حيصـل النبـات عـىل مـاء زائـد عـىل

 حاجته. 

ةً؟ رَ ةِ لَيْسَ ثَمَ الِيَ الِ التَّ كَ شْ ا. أَيُّ األَ هَ لُ نِي أَكْ نُ كِ مْ يَاءَ يُ ةُ أَشْ الِيَ الُ التَّ كَ شْ حُ األَ ضِّ ١ تُوَ

دب ج أ

 

؟ يْشِ ى الْعَ لَ بَاتَ عَ اقُ النَّ رَ وْ هِ األَ ذِ دُ هَ اعِ يْفَ تُسَ . كَ ةٌ بِيرَ اقٌ كَ رَ ابَةِ أَوْ اتَاتِ الْغَ بَ ضِ نَ ٢ لِبَعْ
ةً مِنَ الْماءِ بِيرَ ةً كَ يَّ مِّ نُ كَ تَزِ أ. تَخْ

سِ مْ يهِ مِنَ الشَّ مِ ب. تَحْ

ائِدِ اءِ الزّ هُ مِنَ الْمَ لِّصُ ج. تُخَ

ياحِ يهِ مِنَ الرِّ مِ د. تَحْ

         





 تذكـر احلقائـق، والتعريفـات، أو يتطلـب املسـتو 
خطـوات العمـل.  وضمن هذا املسـتو توجد إجابـة صحيحة 

واحدة فقط.
 تقديم الرشح والتوضيح، أو  يتطلب املستو 

 القـدرة عىل تطبيق مهـارة. وتعكس اإلجابة ضمن هذا املسـتو
ا للموضوع. ا عميقً فهامً واستيعابً

 اسـتخدام   يتطلـب املسـتو 
التحليـل واالسـتدالل، ومـا يتضمنـه مـن اسـتخدام  األدلـة و 
املعلومات الداعمة. ويف هذا املسـتو يمكن أن يكون هناك أكثر 

من إجابة صحيحة.
 إكـامل جمموعـة مـن   يتطلـب املسـتو 

اخلطوات املتعددة، كام يتطلب تركيب وبناء املعلومات املستقاة من 
عـدة مصادر أو من فروع متعددة من املعرفة. وتعكس اإلجابات 

ضمن هذا املستو التخطيط بعناية واالستدالل املركب.













      

           

ا. ي بِهَ تَمِ تَحْ ا وَ يْهَ ي إِلَ أْوِ نُ تَ اكِ سَ انَاتِ مَ يَوَ لِلحَ



    



الكميّة املطلوبة لكل جمموعةاملــادة

 كمية غري حمدودةورق مقوّ

علبة واحدةأقالم تلوين

١مادة الصقة

أوراق أشجار

جمالت مصورة متنوعة

أوراق بيضاء

أقالم رصاص

نباتات متنوعة

ورق الصق

ماء

جزر

فة فاكهة جمفّ

علبة واحدةطعام أسامك

كيس واحدحىص صغرية

٥بطاقات فارغة

١أسامك حيّة

كيس واحدفشار

صور حليوانات متنوعة

رشيط الصق

الكميّة املطلوبة لكل جمموعة املــادة

ة  ١ عدسة مكربّ

علبة واحدة رة بطاقات مصوّ

١ حوض شفاف

٦ مقص

٦ مرآة





     

    
        

     











     
     

      





  



 











 صفحة

ا خمتلفة من احليوانات ويصفها.    يالحظ أنواعً
ح فيمَ ختتلف احليوانات، وفيمَ تتشابه.    يوضّ

مهارة القراءة: 

املقارنة. 

الثدييات

الطيور

الزواحف

الربمائيات

األسامك

احلرشات

  :ص  

 يقـارن بني أنـواع خمتلفة من 
احليوانات ويصنفها.

 يصنّف، يقارن. 
جمالت، مقصات.

د كل طالـب بمجلة ومقـص. اطلب إىل الطالب  زوِّ
القادريـن عىل اسـتخدام املقـص مسـاعدة زمالئهم 

الذين يواجهون صعوبة يف القص

يصف حيوانات من   
جمموعات خمتلفة.

 يستنتج.
صـور   
حليوانـات خمتلفـة، رشيـط 

الصق.

 راجع مـع الطالب خصائـص جمموعات 
احليوانات املختلفة.




 صفحة

د ما حتتاج إليه احليوانات لتعيش.  حيدّ
ح كيف حتصل احليوانات املختلفة عىل حاجاهتا.   يوضّ
  يربط بني شكل أسنان احليوان ونوع الطعام الذي يتناوله.

ا لنوع طعامها.   يصنّف احليوانات تبعً
 

مهارة القراءة: 

 ترتيب األشياء.

آكالت األعشاب

 آكالت اللحوم

املأو

   :ص  
يالحـظ كيـف تسـاعد   

األسنان املختلفة يف مضغ الطعام.

ل البيانات،   يالحظ، يسـجّ
يقارن، يتوقع.

 جـزر، فاكهـة 
فة، فشار، مرآة. جمفَّ

من  د  تأكَّ الطعام.  من  نوع  لكل  خمتلفة  أوعية   أحرض 
عدم وجود حساسية لد أي طالب جتاه نوع معني  من 

األطعمة قبل تنفيذ النشاط. 

 يقارن أسـنان النمر 
بأسنان احلصان.

ل  البيانات.  يقارن، يسجّ
أوراق،    

قلم رصاص.

ا كافيًا من املجالت جلميع  امجع عددً
الطالب.

املنظم التخطيطي ( ١٠ )



 املنظم التخطيطي (٧)

أوالً

ثانيًا

ثالثًا

عُ إِلى: www.obeikaneducation.com* يستغرق تنفيذ الدرس ما بني حصتني إىل ثالث حصص.   أرجِ    










 صفحة

ا خمتلفة من احليوانات ويصفها.    يالحظ أنواعً
ح فيمَ ختتلف احليوانات، وفيمَ تتشابه.    يوضّ

مهارة القراءة: 

املقارنة. 

الثدييات

الطيور

الزواحف

الربمائيات

األسامك

احلرشات

  :ص  

 يقـارن بني أنـواع خمتلفة من 
احليوانات ويصنفها.

 يصنّف، يقارن. 
جمالت، مقصات.

التخطيط 
املسبـــق

د كل طالـب بمجلة ومقـص. اطلب إىل الطالب  زوِّ
القادريـن عىل اسـتخدام املقـص مسـاعدة زمالئهم 

الذين يواجهون صعوبة يف القص

:دقيقة  ص  :الزمن

يصف حيوانات من   
جمموعات خمتلفة.

 يستنتج.
صـور   
حليوانـات خمتلفـة، رشيـط 

الصق.

التخطيط 
املسبـــق

 راجع مـع الطالب خصائـص جمموعات 
احليوانات املختلفة.




 صفحة

د ما حتتاج إليه احليوانات لتعيش.  حيدّ
ح كيف حتصل احليوانات املختلفة عىل حاجاهتا.   يوضّ
  يربط بني شكل أسنان احليوان ونوع الطعام الذي يتناوله.

ا لنوع طعامها.   يصنّف احليوانات تبعً
 

مهارة القراءة: 

 ترتيب األشياء.

آكالت األعشاب

 آكالت اللحوم

املأو

الزمن:  دقيقة    :ص  
يالحـظ كيـف تسـاعد   

األسنان املختلفة يف مضغ الطعام.

ل البيانات،   يالحظ، يسـجّ
يقارن، يتوقع.

 جـزر، فاكهـة 
فة، فشار، مرآة. جمفَّ

التخطيط 
املسبـــق

من  د  تأكَّ الطعام.  من  نوع  لكل  خمتلفة  أوعية   أحرض 
عدم وجود حساسية لد أي طالب جتاه نوع معني  من 

األطعمة قبل تنفيذ النشاط. 

:دقيقة  صفحة  :الزمن

 يقارن أسـنان النمر 
بأسنان احلصان.

ل  البيانات.  يقارن، يسجّ
أوراق،    

قلم رصاص.

التخطيط 
املسبـــق

ا كافيًا من املجالت جلميع  امجع عددً
الطالب.

جمموعة صغرية  مجيع الطالب  جمموعة ثنائيةفراد

الزمن:  دقيقة  










 

اطلـب إىل الطـالب النظـر إىل صـور الفصل مجيعها، وتسـمية 
احليوانات التي يعرفوهنا، وماذا تفعل.

←

ن مـع الطالب جـدول التعلم  قبـل عرض حمتـو الفصل، كوِّ
ا لوحـة كرتونية، ثـم ثبّتها عىل  بعنـوان «احليوانـات» مسـتخدمً

احلائط، واطرح عليهم سؤال الفكرة العامة، واسأهلم:

 ما بعض أنواع احليوانات؟

 فيمَ تتشابه بعض احليوانات، وفيمَ ختتلف؟

 ماذا حتتاج احليوانات لتعيش؟

 كيف تنمو احليوانات وتتغري؟






احليوانات هلا فرو.  
هل مجيع احليوانات 

هلا فرو؟
احليوانات حتتاج إىل 

الغذاء. 
ما أنواع الطعام الذي 

تأكله احليوانات؟
بعض احليوانات 

ا. تضع بيضً
متثّـل اإلجابـات يف اجلدول أعـاله بعض اسـتجابات الطالب 

املحتملة.
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قال تعالى:

 النور  
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يِيَّاتُ الثَّدْ

رُ أَوِ  عْ ا الشَّ هُ ـمَ سْ ي جِ طِّ غَ انَاتٌ يُ يَوَ حَ

. وُ رْ الْفَ

الطُّيُورُ

 ، انِ نَاحَ جَ ـالنِ وَ جْ انَـاتٌ لَها رِ يَوَ حَ

. يشُ ا الرِّ هَ مَ سْ ي جِ طِّ غَ يُ وَ

 أْوَ الْمَ

. انُ يَوَ يشُ فِيهِ الْحَ انٌ آمِنٌ يَعِ كَ مَ

ابِ شَ تِ األَعْ آكِالَ

. بَاتَاتِ لُ النَّ أْكُ يَوانَاتٌ تَ  حَ

    





االسم    لِ صْ يميَّةٌ لِلفَ اهِ فَ يطَةٌ مَ رِ خَ

            
              

        
. اهُ نَ اتِ أَدْ لِمَ امِ الكَ دَ تِخْ لِ بِاسْ صْ أْتُها فِي الفَ رَ ا قَ مَ ةَ كَ مَّ هِ ارَ المُ كَ تُبُ األَفْ أَكْ

الهواء

طائر

ريش

سمكة

الغذاء

خياشيم

حشرة 

رئات 

ثديي

زاحف 

حراشف

 المأو

 الماء

أسنان

لِنَا وْ نْ حَ يَوانَاتُ مِ الحَ
اناتِ يوَ نَ الحَ يَوانِأَنْواعٌ مِ اتُ الحَ اجَ يَوانِحَ مِ الحَ سْ زاءٌ من جِ أَجْ

   ثديي   

   طائر   

   سمكة   

   زاحف   

   حشرة   

      الهواء     

      الغذاء    

          الماء     

    أو      المَ

      رئات    

    ريش      

   خياشيم        

   حراشف      

   أسنان         


   

    




 


  

  اطلـب إىل أحـد الطالب قراءة مفـردات الفكرة 
العامـة بصـوت عـالٍ أمـام الصـف، ثـم اطلب 
إليهم إجياد كلمـة أو اثنتني ممّا تضمنته صفحات 
الفصل، مستعينني باملفردات الواردة يف مقدمته، 
الكلـامت ومعانيهـا عـىل لوحـة  واكتـب هـذه 

جدارية.

ع الطالب عىل استخدام مرسد املصطلحات    شجّ
معـاين  ف  وتعـرّ الطالـب  كتـاب  يف  الـوارد 

املصطلحات، واستخدامها يف تعابري علمية.



 






  






ا خمتلفة من احليوانات ويصفها. � يالحظ أنواعً

حُ فيمَ تتشابه احليوانات، وفيمَ ختتلف. � يوضِّ

     
    

ةِ؟  ورَ ي فِي الصُّ امَ الَّذِ مَ بِهُ الحَ شْ ها تُ يعُ مِ انَاتُ جَ يَوَ لِ الْحَ هَ
ابَتِي. حُ إِجَ ضِّ أُوَ

    

www.obeikaneducation.com :أرجع إىل      



سِاالسم    رْ يديٌّ للدّ هِ طّطٌ تَمْ خَ مُ

     
. اتِ اغَ رَ ءِ الفَ لْ لَى مَ نِي عَ دَ اعِ مُ كِتَابِي لِيُسَ دِ تَخْ أَسْ

          

١ .. ةٌ تَلِفَ خْ اعٌ مُ   الحيوانات    أَنْوَ

٢ .. وفٌ رٌ أَوْ    فرو    أَوْ صُ عْ ا  شَ هَ مَ سْ طِّي جِ غَ يِيَّاتُ يُ الثَّدْ

٣ .. يشُ ا الرِّ هَ امَ سَ طِّي أَجْ غَ انَاتِ يُ يَوَ نَ الحَ ةٌ مِ عَ وُ مَ جْ     الطيور   مَ

           

طِّيهِ    حراشف   .. ٤ غَ افٌّ يُ لدٌ جَ ها جِ فُ لَ واحِ الزَّ

لَى . ٥ رَ عَ ءَ اآلخَ زْ ـي الجُ ضِ ، وتَقْ ياتِها فِي الماءِ ةِ حَ رَ وْ نْ دَ ا مِ ءً ـزْ ظِي جُ قْ     البرمائيـات    تَ
. ةِ اليابِسَ

٦ .. طْبٌ رَ لْدٌ    ناعم     وَ ا جِ هَ ائِيَّّاتِ لَ مَ البَرَّ

              
             



سِاالسم    رْ داتُ الدَّ رَ فْ مُ

    

ودِ الثَّانِي. مُ بُها فِي العَ نَاسِ ةِ الَّتِي تُ ورَ الصُّ لِ وَ ودِ األَوَّ مُ ةٍ فِي العَ دَ رَ فْ لِّ مُ طًٍّ بَينَ كُ لُ بِخَ أَصِ

رةٌ . ١ شَ حَ

ةٌ . ٢ كَ مَ سَ

طَائِرٌ . ٣

ثَديِيٌ . ٤

ائِيٌ. ٥ مَ رْ بَ

فٌ . ٦ احِ زَ
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ةَ ورَ أُ الصُّ رَ مُ   أَقْ االسْ

     
 . ةِ مكَ مِ السَّ سْ ةِ لِجِ يِّزَ مَ اءِ المُ زَ ةُ التَّالِيةُ بَعْضَ األَجْ ورَ ُتبَيِّنُ الصُّ

      

: ئِلةِ التَّالِيَةِ نَ األسْ لٍّ مِ ةِ فِي كُ يحَ حِ ةِ الصَّ ابَ جَ لَ اإلِ وْ لَمِ حَ طُ بِالْقَ وِّ ةَ أُحَ ورَ لُ الصُّ أَمَّ أَتَ

ةِ؟. ١ ورَ ا فِي الصُّ هَ مُ تِبَ اسْ ةِ كُ كَ مَ مِ السَّ سْ اءِ جِ زَ أَيُّ أَجْ

فَمٌ ورٌ وَ قُشُ لٌ     يْ ذَ فَمٌ وَ يمُ    يَاشِ خَ انِفُ وَ عَ زَ

اءِ؟. ٢ كةِ فِي المَ رَ لَى الحَ ا عَ هَ دُ اعِ ةِ تُسَ كَ مَ اءِ السَّ زَ أَيُّ أَجْ

يمُ يَاشِ الخَ يْنُ      العَ انِفُ     عَ الزَّ

ةِ؟ . ٣ ورَ هُ فِي الصُّ مُ تَبْ اسْ كْ مْ يُ ةِ لَ كَ مَ اءِ السَّ زَ نْ أَجْ مِ

يمُ يَاشِ الخَ يْنُ      العَ انِفُ     عَ الزَ
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. اتِ صَّ قَ مِ نَ الْ رُ مِ ذَ  أَحْ

. اتٍ وعَ مُ جْ انَاتِ فِي مَ يَوَ رَ الْحَ وَ عُ صُ . أَضَ نِّفُ أُصَ   

رَ ثَ فُ أَكْ شِ تَكْ أَسْ

ا  مَ ؟ وَ تَلِفُ فِيـمَ تَخْ ئِـي؟ وَ الَ مَ اتِ زُ وعَ مُ جْ ـعَ مَ ي مَ اتـِ وعَ مُ جْ هُ مَ ـابَ تَشَ . فِيـمَ تَ نُ ـارِ  أُقَ

ا؟ اذَ لِمَ ؟ وَ ةٍ وعَ مُ جْ لِّ مَ ا إِلَى كُ تَهَ افَ كِنُ إِضَ مْ تِي يُ  الَّ رَ انَاتُ األُخْ يَوَ الحَ

عةٍ نَوّ تَ تٍ مُ الّ جَ مَ

صٍّ قَ مِ

    

؟  انَاتِ يَوَ اعُ الحْ نْوَ ا أَ مَ

. ةٍ تَلِفَ خْ انَاتٍ مُ يَوَ ا لِحَ رً وَ أَقُصُّ صُ  

   

   

 . فِّ ئِي فِي الصَّ مالَ لَ لِزُ ضَّ فَ انِي المُ يَوَ فُ حَ . أَصِ لُ اصَ   أَتَوَ

؟ هُ تُ دْ جَ ي وَ ا الَّذِ مَ

الئِي؟ مَ ا زُ هَ فَ صَ تِي وَ انَاتِ الَّ يَوَ نِ الحَ لُ عَ ضَ فَ انِي المُ يَوَ تَلِفُ حَ   فِيمَ يَخْ

انَاتٍ يَوَ رِ حَ وَ صُ

؟ لُ ضَّ فَ انِي المُ يَوَ ا حَ مَ

. لِ ضَّ فَ انِي المُ يَوَ ةِ حَ رَ وْ نٍ إِلىَ صُ عُّ ر بِتَمَ نْظُ . أَ ظُ حِ   أُالَ


               

ٌ 

هِ؟ مِ سْ اءِ جِ زَ لُ بِأَجْ ضَّ فَ انِي المُ يَوَ يْنُ حَ تَعِ سْ يْفَ يَ   كَ
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ل رسِِ األَوَّ تِبارُ الدَّ االسم   اخْ

. الٍ ؤَ لِّ سُ ةِ لِكُ يحَ حِ ابةِ الصَّ جَ ولَ اإلِ لَمِ حَ طُ بِالْقَ وِّ أُحَ

؟. ١ يِيٌّ يَوانَاتِ ثَدْ هِ الحَ ذِ  أَيُّ هَ
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؟. ٢ امُ مَ الحَ وسُ وَ ي الطّاوُ نْتَمِ اناتِ يَ يوَ نَ الحَ ةٍ مِ وعَ مُ جْ إِلَى أَيِّ مَ
ائِياتِ مَ البَرْ الطُّيورِ    فِ    واحِ الزَّ  

؟. ٣ لٍ جُ تُّ أَرْ ه سِ يَوانَاتِ لَ أَيُّ الحَ

اتُ رَ شَ الحَ فُ   احِ وَ الزَّ ائِياتُ    مَ البَرْ  

؟ ائيَّاتِ مَ نْ البَرْ فُ عَ احِ وََ تَلِفُ الزّ . فِيْمَ تَخْْ تُبُ أَكْ ، وَ رُ كِّ أُفَ

 

 

 
 

  
    

. مٌ ورطْبٌ لْْدٌ ناعِ ا جِ مائياتُ فَلهَ ا البَرْ افٌّ أمَّ لد جَ واحفِ جِ لِلزّ

.( يد الكتَابةَ ن ال يجِ ا لِمَ ويَّ فَ ؤالِ شَ ذا السّ نْ هَ (يمكن اإلجابة عَ
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 .ا خمتلفة من احليوانات ويصفها يالحظ أنواعً
 .حُ فيمَ تتشابه احليوانات، وفيمَ ختتلف يوضِّ


←

اطلـب إىل الطـالب أن يتبادلـوا املعلومـات فيـام بينهـم عـن 
احليوانات، ثم اسأل:

 ما احليوان ؟

 فيمَ ختتلف احليوانات بعضها عن بعض؟

اكتـب إجابـات الطـالب عىل جـدول التعلـم  يف عمـود  "ماذا 
نعرف؟".

     
    

ةِ؟  ورَ ي فِي الصُّ امَ الَّذِ مَ بِهُ الحَ شْ ها تُ يعُ مِ انَاتُ جَ يَوَ لِ الْحَ هَ
ابَتِي. حُ إِجَ ضِّ أُوَ

    




قبل قراءة قصة مصورة عن احليوانات، اعرض عىل الطالب صور غالفها، 

واستعرض صفحاهتا، ثم اطلب إليهم توقُّع موضوعاهتا.

قبل قراءة كل صفحة اسأل:

  :حه ثانية، واسأل الطالب ما هذا احليوان؟ بعد قراءة الكتاب، تصفَّ

 ؟كيف يمكنك وصف هذا احليوان بكلامت أخر

 :ا له أمام اسمه، ثم اسأل اكتب اسم احليوان عىل السبورة، واكتب وصفً

 ما وجه الشبه بني هذه احليوانات، وما وجه االختالف بينها؟

 اقـرأ السـؤال املكتوب حتـت «أنظر وأتسـاءل»، واطلب إىل 
الطالب وصف احليوانات يف الصورة، ثم اسأل:

  : فيـمَ تتشـابه احليوانـات يف الصورة؟ إجابـة حمتملـة
مجيعها محام.

  عامّ يف الصورة ؟ إجابات فيمَ ختتلف احليوانات األخر
حمتملـة : احليوانات األخر ختتلـف عنها يف األحجام 
واأللـوان، للحيوانات األخر أرجـل وأنوف وأفواه 

خمتلفة.

اكتـب إجابات الطالب عىل السـبورة، وانتبه إىل أية مفاهيم 
غري صحيحة قد تكون لدهيم ، وعاجلها يف أثناء سري الدرس. 







ا لكل جمموعة، واسـتعن  وفّر جملة ومقصًّ
ببعـض الطـالب؛ ملسـاعدة زمالئهـم الذين جيـدون صعوبة يف 

قص األوراق.

 تنمية مهارة املالحظة لد الطالب بحفزهم عىل النظر 
ـا  ــا تتشـابه و فيمَ بدقـة إىل صـور احليوانـات، ومناقشـتهم فيمَ

ختتلف.



ا، مثـل طائر وكلب، ثم اسـأل: فيمَ  ـمِّ حيوانـني خمتلفني كثريً سَ
يتشاهبان، وفيمَ خيتلفان؟

د الطالب بمجالت حتتوي عىل صور حيوانات خمتلفة،  وِّ     زَ
ها. واطلب إليهم قصّ

ر الطـالب بإبعاد أيدهيم عن حافـة املقص عند  احـذر! ذكّ  
استخدامه.

ا لتشـابه       اطلـب إىل الطالب تصنيف الصور تبعً
ة ملن  احليوانـات واختالفها، واقرتح طريقـة تصنيف ميرسَّ

جيد صعوبة يف ذلك، ثم اسأل: 

نّفت احليوانات هبذه الطريقة؟ وهل يمكن تصنيفها  ملاذا صُ  
بطريقة أخر؟

  (انظر كراسة النشاط ص١٤)   
ـم الطالب جمموعات ثنائية، واطلب إليهم أن       قسِّ
يفرسوا كيـف صنّفوا صورهم، وأن يفكـروا يف حيوانات 

أخر يمكنهم وضعها ضمن جمموعاهتم.



ف أوجه  اطلـب إىل الطـالب مالحظـة حيوانـات أليفة، وتعـرّ
التشابه واالختالف بينها، واقرتح عليهم عمل جملة تشتمل عىل 
ه الطـالب الذين ال يملكون  رسـوم احليوانات ووصفها. ووجّ
حيوانات أليفة إىل مالحظة الطيور، ومشـاهدة برامج تلفزيونية 

عن الطبيعة.

دقيقة                           ؟                        جمموعة صغرية انَاتِ يَوَ اعُ الحْ نْوَ ا أَ مَ

ةٍ. لِفَ تَ خْ انَاتٍ مُ يَوَ ا لِحَ رً وَ  أَقُصُّ صُ  

 . رٍ ذَ صَّ بِحَ قَ لُ الْمِ مِ تَعْ .  أَسْ رُ ذَ  أَحْ

. اتٍ وعَ مُ جْ انَاتِ فِي مَ يَوَ رَ الْحَ وَ عُ صُ . أَضَ نِّفُ  أُصَ  

رَ ثَ أَكْ       

ـعَ  مَ ي  اتـِ وعَ مُ جْ مَ ـابَهُ  تَشَ تَ فِيـمَ   . نُ ـارِ قَ أُ     
ا  مَ ؟ وَ تَلِفُ فِيـمَ تَخْ ي؟ وَ ئـِ الَ مَ ـاتِ زُ وعَ مُ جْ مَ

ا  تَهَ افَ ـنُ إِضَ كِ مْ تِي يُ  الَّ ـرَ خْ انَـاتُ األُ يَوَ الحَ

ا؟ اذَ لِمَ ةٍ؟ وَ وعَ مُ جْ لِّ مَ إِلَى كُ

   

عةٍ نَوّ تَ تٍ مُ الّ جَ مَ

صٍّ قَ مِ

   

     





يستخدم سلم التقدير التايل لتقويم أداء الطالب:

   () يسـتعمل املقص بطريقة سـليمة ليقص صور حيوانات 
من املجالت. 

() يصنّف الصور يف جمموعات.
د صفات احليوانات يف كل جمموعة. () حيدّ

()  يصف لزمالئه مشـاهداته واستنتاجاته بمفردات علمية 
صحيحة.

ام بصورة صحيحة.  ينفذ ثالث مهّ
 ينفذ مهمتني بصورة صحيحة.

 ينفذ مهمة واحدة بصورة صحيحة.







 

أقرأ وأتعلم 


املقارنـة هـي حتديـد أوجـه 
بـني  واالختـالف  التشـابه 

األشياء.


←

 الثدييّات والطيور جمموعتان من احليوانات.

بعد قراءة النص، اسأل:

  ،ا مـن الثدييّات. إجابـات حمتملـة : الزرافات اذكـر أنواعً
امل. اإلنسان، اجلِ

  كيـف تعـرف أهنـا مـن الثدييّات؟ إجابـات حمتملـة : ألن
ا، تعتنـي بصغارها (هلا أثداء  ا، تلـد صغارً ا أو فروً هلا شـعرً

وترضع صغارها).

  كيف تعـرف أن احلاممة مـن الطيور؟ إجابات حمتملة: ألن
ا. ا ورجلني، وجناحني، ومنقارً هلا ريشً

←

الثدييـات: اطلـب إىل الطـالب حتديـد كلمة ثديـيّ يف النص، 
وذكر مثال عىل الثدييّات، واستخدام الكلمة يف مجلة. 

الطيـور: ناقـش الطالب يف أنـواع الطيـور التي يروهنـا عادة، 
ا. واطلب إليهم تفسري سبب تسميتها طيورً

املنظم التخطيطي (١٠)



؟  يُورُ ا الطُّ ؟ ومَ يِيَّاتُ ا  الثَّدْ مَ

انَاتٌ  يَوَ يِيَّـاتُ حَ . الثَّدْ ةٌ لِفَ تَ خْ اعٌ مُ نْـوَ انَـاتُ أَ يَوَ الْحَ

 . وفُ وُ أوِ الصُّ رْ رُ أَوِ الْفَ عْ ها الشَّ امَ سَ ي أَجْ طِّ غَ يُ

ا. هَ ارِ غَ نِي بِصِ تَ لِدُ وتَعْ ؛ إنَّها تَ يِيَّاتِ اإلبِلُ مِنَ الثَّدْ   ↓. يِيَّاتِ نَبُ مِنَ الثَّدْ رْ األَ   ↑

    
       

    
   
 
  

   
  
   

←

←

       





اعـرض صـور حيوانات خمتلفـة عىل الطـالب، ثم أخربهم باسـم احليوان 
الذي ينظرون إليه، ووصف رسيع له. كأن تقول مثالً: هذا غزال، وللغزال 

قرون. ثم ساعدهم عىل تصنيف الصور يف جمموعات خمتلفة. .

  بعد أن يقوم الطالب بتصنيف الصور، اطلب إليهم 
تكرار اجلملة التي تصفها، وأن يذكروا املجموعة التي تنتمي إليها.

 اطلـب إىل الطالب وصف صور احليوانات يف مجلة 
متكاملة ومتصلة، كأن يقولوا مثالً: "للغزال قرنان وأربع أرجل".

  اطلب إىل الطالب تفسـري سبب انتامء حيوان ما إىل 
جمموعته.









←
انظر إىل الصور يف كتـاب الطالب، واقرأ التعليقات املرافقة هلا، 

ثم اسأل: 
  ما وجه الشـبه بني اإلبل واألرنب؟ إجابات حمتملة: كالمها 

من الثدييات، ويلد الصغار.
  ما وجه الشبه بني احلاممة والطاووس؟ إجابات حمتملة: كالمها 

من الطيور، وله ريش وجناحان، وأرجل، وكالمها يبيض.

←
قـد ال يـدرك الطـالب أن القدرة عـىل الطـريان ال تقترص فقط 
عـىل الطيور؛ فهنـاك حيوانات أخر مثـل اخلفاش واحلرشات 
تسـتطيع الطـريان. وهناك طيور ال تسـتطيع الطـريان مثل طائر 
ا  البطريـق. اطلـب إىل الطـالب عمـل ملصـق يشـمل صـورً

حليوانات تطري غري الطيور.

اطلب إىل الطالب قص صور حليوانات تطري، ولكنها ليست 
من الطيور، وألصقها عىل لوحة.

هناك طيور ال تطري، منها النعامة، وهناك ثديي 
يطري، هو اخلفاش.

  إجابة السؤال
ا،  ا وتلد صغارً إجابة حمتملة: الثدييّات هلا شعر أو فروً

ا. أما الطيور فلها ريش، وتضع بيضً

؟  يُورِ ـنِ الطُّ يِيَّـاتُ عَ تَلِـفُ الثَّدْ يْـفَ تَخْ  كَ

. لَهـا  يـشُ ها الرِّ ـامَ سَ ـي أَجْ طِّ غَ انَـاتٌ يُ يَوَ ـورُ حَ يُ الطُّ

. انِ يَرَ ى الطَّ لَ انِ عَ دَ اعِ انِ يُسَ ناحَ ا جَ لَهَ ، وَ نِ الَ جْ رِ

. بِيضُ يُورُ تَ . الطُّ يُورِ ورُ مِنَ الطُّ فُ صْ ↑العُ

. ةُ امَ نْها النَّعَ ، مِ يرُ يُورٌ الَ تَطِ نَاك طُ هُ

. اشُ فَّ وَ الخُ : هُ يرُ يِيٌّ يَطِ نَاكَ ثَدْ هُ وَ

يلٌ مِ يشٌ جَ سِ رِ وُ اوُ لِلطَّ   ←

      



ا ملبدأ الفروق الفردية من خالل:  تلبي هذه األنشطة احتياجات الطالب وفقً

ا لثدييّات وطيـور، واطلب إليهم  ع عـىل الطـالب صورً   وزِّ

ف كل حيوان وتصنيفه ضمن الثدييات أو الطيور. تعرُّ

دهم  ع الطالب عىل اختيار أحد هـذه احليوانات، وزوّ   شـجِّ

عهم عـىل عمل ملصق  بمجـالت وكتـب؛ للبحث عن هذا احليوان، وشـجِّ
يشمل رسامً ومجلتني تصفانه.




فقاريـات.  وال  فقاريـات  إىل  احليوانـات  تصنيـف  يمكـن 
املجموعات اخلمس من الفقاريات، هي: الثدييّات، والطيور، 
والزواحف، والربمائيات واألسامك. أما احلرشات والعديدات 

األرجل فهي ال فقاريات.

  ملزيد من املعلومات ارجع إىل:    

اخللفية العلمية يف هناية الدليل وإىل املوقع اإللكرتوين
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←

مـن  جمموعتـان  والربمائيـات  الزواحـف    
احليوانات. قبل قراءة النص، اسأل:

  مـن احليوانـات، باإلضافـة إىل مـا املجموعـات األخـر
الثدييات والطيور؟  بعد قراءة النص، اسأل:

  :فيمَ ختتلـف الزواحف عـن الربمائيات؟ إجابـات حمتملة
الزواحـف هلـا جلد جـاف تغطيه احلراشـف، وتعيش عىل 
اليابسـة. الربمائيـات هلا جلـد ناعم ورطـب، وتعيش عىل 

اليابسة ويف املاء.

←

الزواحـف: اطلب إىل الطالب حتديد كلمـة زاحف يف النص، 
وذكر مثال عىل الزواحف، واستخدام الكلمة يف مجلة مفيدة.

الربمائيات: اطلب إىل الطـالب حتديد كلمة برمائي يف النص، 
وذكر مثال عىل الربمائيات، واستخدام الكلمة يف مجلة مفيدة.

  إجابة السؤال
إجابات حمتملة: األفاعي والسالحف والتامسيح من 

الزواحف.



قد جيد الكثري من الطالب صعوبة يف الربط بني العلوم واملهن، 

كأن يريـد الطالـب العمـل مـع احليوانات عندما يكـرب، ولكنه 

ع الطالب  ال يـدرك أمهية العلـوم ودورها يف ذلك العمـل. وزِّ

إىل جمموعـات ثنائية، واطلـب إىل كل جمموعة ذكر مخس طرق 

يسـتخدم فيهـا األشـخاص الذيـن يتعاملـون مـع احليوانـات 

العلـوم، وإذا توافـر الوقـت فاطلـب إليهـم البحـث عن مهن 

أخـر يسـتخدم العاملـون فيهـا العلوم مثـل مهنـة الطيار أو 

املمرض.

؟   ائِيَّاتُ مَ ا البَرْ مَ ؟ وَ فُ احِ وَ ا الزَّ مَ

 . افٌّ دٌ جَ لْ ا جِ انَاتٌ لَهَ يَوَ فُ حَ احِ وَ الزَّ

. فُ اشِ رَ ا حَ هَ امَ سَ ي أَجْ طِّ غَ يُ وَ

ا. يهَ مِ عٌ تَحْ رْ ا دِ هَ مَ سْ ي جِ طِّ غَ فِ يُ احِ وَ ضُ الزَّ بَعْ وَ

. رَ فَ أُخْ احِ وَ اءَ زَ مَ رُ أَسْ كُ   أَذْ

ا يهَ مِ عٌ تَحْ ا دِرْ هَ مَ سْ ي جِ طِّ غَ اةُ يُ فَ حْ لَ السُّ

فُ اشِ رَ هُ حَ مَ سْ ى جِ طِّ غَ احُ يُ سَ التِّمْ

فُ اشِ رَ ه حَ مَ سْ ي جِ طِّ غَ بَانُ يُ عْ الثُّ

       




اسـتخدم الصـور يف الصفحتـني  و ؛ لتبـني أمثلـة عـىل الزواحـف 
والربمائيـات، ثـم اعرض عـىل الطالب مواد خشـنة مثـل ورق الصنفرة؛ 
لتوضـح أن جلـد الزواحـف خشـن مثلـه، واعـرض عليهم مواد ملسـاء 

ورطبة؛ لتبني أن جلد الربمائيات أملس ورطب مثلها .

  اذكر اسم احليوان املوجود يف كتاب الطالب، واطلب 
إىل الطالب اإلشارة إليه.

ع الطالب عىل استخدام مجل مناسبة؛ لوصف كل   شجِّ
حيوان، كأن يقولوا مثال: "السلحفاة من .........." السلحفاة من الزواحف.

  اطلب إىل الطالب تفسري سبب انتامء كل حيوان إىل

جمموعته.









←
ألن األفعـى تتحـرك حركـة انزالقيـة، فقـد يعتقـد الطالب أن 
ا تشمل  جسمها ال حيتوي عىل عظام. و احلقيقة أن لألفعى عظامً
اجلمجمة والعمود الفقري واألضالع. ابحث عن صورة هيكل 
عظمي ألفعى من اإلنرتنت أو الكتب، واعرضها عىل الطالب.

←
نشاط  وفِّـرْ للطالب جمالت حتتوي عـىل صور لزواحف 
وبرمائيـات، ثـم اطلـب إليهم أن يثنـوا ورقة نصفـني، ويكتبوا 
كلمـة زواحف يف النصف األول، وكلمـة برمائيات يف النصف 
عهم عىل قـص صـور حليوانـات، وإلصاقها عىل  الثـاين. وشـجِّ

اجلزء املخصص هلا من الورقة.

←
  و  اطلـب إىل الطـالب مشـاهدة الصـور يف الصفحتـني

وقراءة التعليقات اخلاصة هبا، ثم اسأل :

  :فيـمَ ختتلـف التامسـيح عـن الضفـادع؟  إجابـات حمتملة
للتامسـيح جلـد خشـن، عليـه حراشـف، ويعيـش عـىل 
اليابسـة. الضفادع هلا جلـد ناعم ورطـب، وتعيش يف املاء 
وعـىل اليابسـة؛ التامسـيح من الزواحـف، والضفـادع من 

الربمائيات.

اءِ  يْشَ فِي الْمَ يعُ العَ تَطِ انَاتٌ تَسْ يَوَ ائِيَّاتُ حَ مَ بَرْ الْ

مٌ  دٌ ناعِ لْ ا جِ ائِيَّاتِ لَهَ مُ البَرمَ ظَ عْ ةِ. ومُ ابِسَ يَ ى الْ لَ وعَ

 . بٌ طْ رَ

ائِيٌّ مَ انٌ بَرْ يَوَ عُ حَ دَ فْ الضِّ

 ، لَ ضَّ فَ ي المُ يَوانـِ ـفُ حَ أَصِ

أَنْ  ي  ئـِ الَ مَ زُ إِلَـى  ـبُ  لُ أَطْ وَ

. وهُ فُ رِ يَعْ

      

 يصف حيوانات من جمموعات خمتلفة.

 رشيط الصق، صور حليوانات خمتلفة.

  اطلب إىل الطالب الوقوف بحيث يواجه طالب الفصل،   اطلب إىل الطالب الوقوف بحيث يواجه طالب الفصل، 
ويكون ظهره يف مواجهة السبورة.

  ألصق صورة حليوان ما عىل السبورة.  ألصق صورة حليوان ما عىل السبورة.

  اطلـب إىل الطـالب وصـف احليـوان إىل أن   اطلـب إىل الطـالب وصـف احليـوان إىل أن يسـتنتج الطالب اسـم 
احليوان من أوصافه.

  اسـأل:   اسـأل: هل هذا احليوان من الثدييّـات أو من الطيور أو الزواحف أو 
الربمائيات؟

العمل فراد أو يف 
١٥ دقيقةجمموعات








←

األسامك واحلرشات جمموعتان من احليوانات.

بعد قراءة النص، اسأل:

  :فيـمَ ختتلـف األسـامك عـن احلرشات؟ إجابـات حمتملـة
األسـامك تعيش يف املـاء، األسـامك هلا زعانف وخياشـيم، 
جسم احلرشات يتكون من ثالثة أجزاء، وهلا ست أرجل. 

      

ف أجزاء  اطلب إىل الطالب استخدام الصورة يف الدرس؛ لتعرّ
السمكة. 

ملساعدهتا عىل السباحة.

←

األسـامك: اكتـب كلمـة (أسـامك) عـىل السـبورة، واطلب إىل 
ا ألسـامك  فهـا يف النص. ثم اعـرض عليهم صورً الطـالب تعرّ
خمتلفـة، واطلـب إليهـم وصفهـا، وتوضيح ما ختتلـف فيه عن 

.احليوانات األخر

احلـرشات: اكتـب كلمـة (حرشة) عـىل السـبورة، واطلب إىل 
الطالب رسم صورة حلرشة مع أجزاء جسمها الثالثة وأرجلها 

الست، ثمّ تسميتها. 

؟  اتُ رَ شَ ا الْحَ مَ ؟ وَ اكُ مَ سْ ا األَ مَ

ي   طِّ غَ يُ ، وَ اءِ يشُ فِي الْمَ انَاتٌ تَعِ يَوَ اكُ حَ مَ سْ األَ

. ورٌ شُ ا قُ هَ امَ سَ أَجْ

 ، ةِ بَاحَ ى السِّ لَ ا عَ هَ دُ اعِ سَ انِفُ تُ عَ اكِ زَ ـمَ سْ َ لِألْ

. سِ نَفُّ ى التَّ لَ ا عَ هَ دُ اعِ سَ يمُ تُ يَاشِ خَ وَ

      

اكٍ مَ ةُ أَسْ وعَ مُ جْ .↑ مَ

يمُ يَاشِ  خَ

انِفُ عَ انِفُ زَ عَ  زَ

؟ ماكِ سْ انِفِ لِألَ عَ ةُ الزَّ ائِدَ ا فَ مَ

    

       



ا ملبدأ الفروق الفردية من خالل: ّي هذه األنشطة احتياجات الطالب وفقً  تلب

ـق مـن مد فهم الطـالب ملحتو الـدرس، اطرح    للتحقُّ
أسئلة عىل النحو التايل:

  ،مـا جمموعـات احليوانـات التـي قرأنـا عنها؟ إجابـات حمتملـة: الثدييّات
والطيور، والربمائيات، والزواحف، واألسامك، واحلرشات.

  ،  أعطِ مثاالً عىل كل جمموعة من هذه املجموعات. إجابات حمتملة: دبّ
بطّة، متساح، ضفدع، سمكة ذهبية، فراشة.

 اطرح أسـئلة عىل النحو التايل؛ لتنمية مهارات التفكري لد 
الطالب:

  كيف توضـع احليوانات يف جمموعات؟ توضع احليوانات يف جمموعات
ا لتشابه صفاهتا. تبعً

  فيـمَ تتشـابه الربمائيات واألسـامك؟ إجابات حمتملـة: مجيعها تعيش يف 
املاء، فرتة زمنية معينة عىل األقل.









ا؟ اذَ ؟ لِمَ ةٌ رَ شَ ةُ حَ لَ لِ النَّمْ   هَ

ا  هَ ـامُ سَ أَجْ نُ  ـوَّ تَكَ تَ انَـاتٌ  يَوَ حَ اتُ  ـرَ شَ الْحَ

لُ  . النَّمْ لٍ جُ ـتُّ أَرْ ا سِ لَهَ اءٍ، وَ زَ مِنْ ثَالثَـةِ أَجْ

. اتِ رَ شَ اشُ مِنَ الْحَ رَ الْفَ وَ

ا  نَّ لَهَ ؛ ألَ اتِ ـرَ شَ ـنَ الحَ ـتْ مِ يْسَ ـبُ لَ نَاكِ العَ

. لٍ جُ انِيَ أَرْ ثَمَ
بُوتُ نْكَ العَ

ةٌ لَ نَمْ

ا.. ١ نْهَ لٍّ مِ لِ كُ جُ دَ أَرْ دَ رُ عَ كُ أَذْ ، وَ ةً لِفَ تَ خْ انَاتٍ مُ يَوَ تَارُ حَ . أَخْ نُ ارِ قَ  أُ

؟. ٢ انَاتُ يَوَ تَلِفُ الحَ يْفَ تَخْ . كَ يُّ اسِ سَ الُ األَ ؤَ السُّ

                            

. اهُ ا أَرَ مُ مَ سُ مَّ أَرْ ، ثُ ةً بِّرَ كَ ةً مُ سَ دَ ا عَ مً دِ تَخْ سْ ةٍ مُ لِفَ تَ خْ اتٍ مُ رَ شَ رِ حَ وَ رُ إِلَى صُ نْظُ  أَ
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ةٌ اشَّ رَ فَ

   



 

دْ الطـالب بقائمـة حليوانات عدة،  وِّ زَ
مثل: الـدب، والضفدع، والفراشـة. 
واكتب عىل السبورة الكلامت  التالية: 
ثدييات، طيور، زواحف، برمائيات، 
أسامك، حرشات واطلب إىل الطالب 

كتابة الكلمة املناسبة أمام كل حيوان يف الصورة، أو ذكرها.











  إجابة السؤال
للنملة ست  النمل من احلرشات؛ ألن  إجابة حمتملة: 

أرجل، وجسمها يتكون من ثالثة أجزاء.

 


←
راجـع الطالب فيـام تعلموه عن احليوانات، وأعد طرح سـؤال 
«الفكـرة العامة»: ماذا تعرف عـن احليوانات؟ واكتب إجاباهتم 

عىل جدول التعلّم.

←


اسـتخدم خمطط مهارة القراءة التايل، ملقارنة املفاهيم الرئيسـة يف 
الدرس، واسأل: فيمَ تتشابه األفعى والضفدع، وفيمَ خيتلفان؟












املنطم التخطيطي (١٠)

ث ر، وأحتدَّ أفكِّ
 إجابات حمتملة: الزرافة هلا أربع أرجل، النملة هلا ست   

أرجل، الطاووس له رجالن، والعنكبوت له ثامين أرجل.

 إجابـة حمتملة: احليوانـات قد تكون   
مـن: الثدييات، أو الطيور، أو الزواحف، أو الربمائيات، أو 
األسـامك، أو احلرشات، ومجيعها تستطيع الرؤية والتحرك، 

وتولد بطرائق خمتلفة.

       
دْ كل طالـب بصـور عدة حلـرشات، واطلب إليهم اسـتخدام  وِّ زَ
ة؛ لتسـاعدهم عىل مالحظة الصور، ورسـم ما  العدسـات املكربّ
يُظهر منها تفاصيل أكثر للحرشات، وتسمية األجزاء عىل الرسم.



 





األول

التايل

األخري

  






د ما حتتاج إليه احليوانات لتعيش. � حيدّ

ـح كيـف حتصـل احليوانـات املختلفـة عـىل  � يوضّ
حاجاهتا.

يربط بني شكل أسنان احليوان ونوع الطعام الذي  �
يتناوله.

ا لنوع طعامها. � يصنّف احليوانات تبعً

         

    

هِ؟ امِ عَ لِ طَ نَاوُ ى تَ لَ هُ عَ دُ اعِ ي يُسَ ا الَّذِ مَ ؟ وَ زُ اعِ لُ الْمَ أْكُ ا يَ اذَ مَ
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سِاالسم    رْ يديٌّ للدّ هِ طّطٌ تَمْ خَ مُ

               
             

     

      

. اتِ اغَ رَ ءِ الفَ لْ لَى مَ نِي عَ دَ اعِ مُ كِتَابِي لِيُسَ دِ أَستَخْ

 

١ .. يَّةُ يَواناتُ    مخلوقاتٌ    حَ الحَ

٢ .. واءِ الهَ الغِذاءِ وَ يواناتُ إِلى    الماء    وَ تاجُ الحَ تَحْ

٣ .. انٍ    آمنٍ    لِتَعيشَ فِيهِ كَ ا إِلى مَ يواناتُ أَيْضً تاجُ الحَ تَحْ

٤ .. يوانَاتُ نٌ تَعِيشُ فِيهِ الحَ كانٌ آمِ الـ    مأو    مَ

٥ .. ةِ لَى اليَابِسَ عِيشُ عَ رُ يَ ها اآلخَ ضُ بعْ اناتِ تَعِيشُ فِي    الماء    وَ يوَ بَعْضُ الحَ



سِاالسم    رْ داتُ الدَّ رَ فْ مُ

      
. لِ التَّالِيَةِ مَ نَ الجُ لٍّ مِ الِ كُ مَ كْ ها إلِ مُ دِ تَخْ أَسْ ، وَ ةَ يحَ حِ ةَ الصَّ لِمَ تُبُ الكَ أَكْ

١ .. اءِ لَى التَّنَفُّسِ فِي المَ ا عَ هَ دَ ةُ   الخياشيم   لِتُساعِ كَ مَ مُ السَّ تَخدِ (يـ   لـ ا خـ  ا شـ   ـم يـ )   تَسْ

٢ .. لَى التَّنفُّسِ هُ عَ دَ انُ    الرئتان    لِتُساعِ مُ الحصَ دِ تَخْ سْ (لـ ئـ ر ا ت ا)   يَ

ام.. ٣ ن الطَّعَ ثِ عَ البَحْ انِ وَ يَرَ ائِرُ    األجنحة    لِلطَّ مُ الطَّ دِ تخْ (حـ جـ  ا  أل نـ  ـة)   يَسْ

. يحةٍ حِ يْرَ صَ لةُ غَ مْ انَتِ الجُ ا كَ طأ " إِذَ تُبُ " خَ ، وأَكْ ةً يحَ حِ ةُ صَ لَ مْ انَتِ الجُ ا كَ ح " إِذَ لَ ثُمّ أَكتبُ " صَ مَ أُ الجُ رَ أَقْ

١ .. ةٌ نانٌ حادَّ هُ أَنْيابٌ وَ أَسْ ومِ لَ آكِلُ اللُّحُ

٢ .  . ةٌ طَّحَ سَ نَانٌ مُ ومِ أَسْ آلكِلِ اللُّحُ

٣ .    . ومِ نْ آكِالتِ اللُّحُ دُ مِ األَسَ

٤ .. ابِ شَ نْ آكِالتِ األَعْ زُ مِ اعِ المَ

٥ .. طَّحةِ سَ نانِهِ المُ هُ بِأسْ امَ ابِ طَعَ شَ نُ آكِلُ األَعْ  يَطْحَ

      صـح      

      خطـأ      

      صـح      

      صـح      

      صـح      
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ةَ ورَ أُ الصُّ رَ أَقْ مُ    االسْ

       
 . امِ لِ الطَّعَ نَاوُ هُ فِي تَ نَانَ انُ أَسْ يَوَ ا الحَ ذَ مُ هَ تَخدِ يْفَ يَسْ رُ كَ . أُفكِّ ةٍ قَّ ةَ بِدِ ورَ لُ الصُّ أَمَّ أَتَ

: ةِ يحَ حِ ةِ الصَّ ابَ جَ لَ اإلِ وْ لَمِ حَ طُ بِالْقَ وِّ أُحَ

١ .: لى أَنهُ لُّ عَ انِ تَدُ يَوَ ةُ لِلحَ ادَّ نَانُ الحَ األَسْ

وفٌ رُ انٌ       خَ صَ حِ دٌ          أَسَ

٢ .  : طَةِ اسِ ا بِوَ هَ طِيعَ تقْ ومِ وَ زيقَ اللُّحُ انُ تَمْ يَوَ تَطِيعُ الحَ سْ يَ

ةِ ادَّ نَانِِه الحَ أَسْ تَينِ    يلَ هِ الطَّوَ يْ دَ يَ ةٍ    ادَّ اِلبَ حَ خَ مَ

٣ .: بِهُ ةُ تُشْ بِيرَ انِ الكَ يَوَ نَانُ الحَ أَسْ

يرَ ستَدِ ى المُ صَ الحََ ةَ   بِيرَ الِبَ الكَ خَ المَ ةَ   طَّحَ سَ ودِ المُ قِطَعَ النُّقُ
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ةِ؟ لِفَ تَ خْ ةِ المُ مَ عِ طْ لِ األَ ى تَناوُ لَ انِي عَ نَ نِي أَسْ دُ اعِ يْفَ تُسَ كَ

آةِ؛  رْ مِ أَنَـا أَنْظُـرُ فـي الْ ـةً وَ تَلِفَ خْ ـةً مُ مَ لُ أَطْعِ نـاوَ . أَتَ ـظُ أُالحِ  

 . امٍ لِّ طَعَ لِ كُ ناوُ مْتُ في تَ دَ تَخْ نانِي اسْ فَ أَيَّ أَسْ رِ ألعْ

 . هُ لَ نَاوَ بْلَ أَنْ أَتَ هُ قَ فُ رِ ي الَ أَعْ امِ الَّذِ نِ الطَّعَ أَلُ عَ . أَسْ رُ ذَ   أَحْ

امِي؟ عَ لِ طِ نَاوُ ها فِي تَ تُ مْ دَ تَخْ تِي اسْ نَانُ الَّ سْ ا األَ   مَ

نْ  ا عَ هَ ضُ تَلِفُ بَعْ ا يَخْ اذَ نَانِي: لِمَ لِ أَسْ ـكْ . أَنْظُرُ إِلى شَ نُ ارِ    أُقَ

؟ بَعْضٍ

رَ ثَ فُ أَكْ شِ تَكْ أَسْ

ا؟  اذَ ؟ لِمَ مِ نَ اللَّحْ ةً مِ لَ قِطْعَ كُ مُ آلِ دِ تَخْ نَانِ أَسْ . أَيَّ األَسْ عُ قَّ     أَتَوَ

   

رٍ زَ جَ

ةٍ فَ فَّ جَ ةٍ مُ هَ فاكِ

شارٍ فُ

آةٍ رْ مِ

شارٍ فُ

آةٍ رْ مِ

      

رٍ زَ جَ

    

   

؟ انِ صَ نَانِ الْحِ نْ أسْ رِ عَ نَانُ النَّمِ تَلِفُ أسْ يْفَ تَخْ كَ

هُ  تَشـابَ . فيـمَ تَ يَوانـاتِ رِ الْحَ ـوَ . أَنْظُـرُ إِلـى صُ نْ     أُقـارِ

؟ تَلِفُ فيمَ تَخْ ؟ وَ يَواناتُ الْحَ

هِ  ذِ يَوانٍ في هَ لُّ حَ هُ كُ لُ أْكُ عُ الطَّعامِ الَّذي يَ . ما نَوْ ـتَنْتِجُ    أَسْ
؟ فْتُ ذَلكَ رَ يْفَ عَ ؟ كَ رِ وَ الصُّ


                 

ٌ 

 . ةِ تَلِفَ خْ مُ يَواناتِ الْ اعَ طَعامِ الْحَ فْ أنْوَ رَّ أتَعَ

يَواناتِ  ـنَ الْحَ عٍ مِ لِّ نَوْ لَقَ اللَّـهُ لِكُ ي لِماذا خَ فِّ ـحُ ألفْـرادِ صَ ضِّ . أوَ ـلُ    أتَواصَ
هِ؟  يْرِ نَانِ غَ نْ أسْ تَلِفُ عَ ا تَخْ نَانً أَسْ

   

يَواناتٍ رِ حَ وَ صُ

يَواناتِ رِ أسنانِِ الحَ وَ صُ
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رسِِ الثَّاني تِبارُ الدَّ اخْ االسم   

. الٍ ؤَ لِّ سُ ةِ لِكُ يحَ حِ ابةِ الصَّ جَ ولَ اإلِ لَمِ حَ طُ بِالْقَ وِّ أُحَ

؟. ١ يْشَ عِ يْ تَ ا لِكَ هَ يْعُ مِ يَوانَاتُ جَ يهِ الحَ تَاجُ إِلَ ي تَحْ ذِ ا الَّ مَ

بَة التّرْ ام     الطَعَ ة    نِحَ األَجْ  

؟. ٢ يمِ ياشِ اطةِ الخَ سَ تَنفَّسُ بِوَ انَاتِ التَّالِيَةِ يَ يَوَ أَيُّ الحَ
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؟ طْحِ الَماءِ تَ سَ يشَ تَحْ انُ العَ نْسَ ا الَ يَستَطِيعُ اإلِ اذَ . لِمِ تُبُ أَكْ ، وَ رُ كِّ أُفَ

 

 

  

 

. ماكِ األَسْ يم كَ ياشِ ه خَ لَيسَ لَ ، وَ تانِ لِلتَّنفسِ ئَ له رِ ، وَ يياتِ ن الثَّدْ ألنَّ اإلنسانَ مِ

.( يد الكتَابةَ ن ال يجِ ا لِمَ ويَّ فَ ؤالِ شَ ذا السّ نْ هَ (يمكن اإلجابة عَ
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المملكة العربية السعودية














←

اطلـب إىل الطـالب أن يتبادلوا املعلومات فيـام بينهم عام حتتاج 
إليه احليوانات لتعيش، وكيف حتصل عىل الطعام، ثم اسأل:

 نوا من العناية بحيواناهتم األليفة؟ ماذا حيتاج الناس ليتمكَّ

 هل حتتاج مجيع احليوانات إىل األشياء نفسها لتعيش؟

 كيف حتصل احليوانات عىل األشياء التي حتتاج إليها؟

 ماذا تأكل احليوانات املختلفة؟

 كيف تستطيع احليوانات تناول الطعام؟

ل إجابات الطالب يف جدول التعلم يف عمود "ماذا نعرف؟". سجّ




 .د ما حتتاج إليه احليوانات لتعيش  حيدّ
 .ح كيف حتصل احليوانات املختلفة عىل حاجاهتا يوضّ
 .يربط بني شكل أسنان احليوان ونوع الطعام الذي يتناوله
 .ا لنوع طعامها يصنّف احليوانات تبعً

         

    

هِ؟ امِ عَ لِ طَ نَاوُ ى تَ لَ هُ عَ دُ اعِ ي يُسَ ا الَّذِ مَ ؟ وَ زُ اعِ لُ الْمَ أْكُ ا يَ اذَ مَ

    

اقـرأ السـؤال املكتوب حتت «أنظر وأتسـاءل»، واطلب إلى 
الطالب النظر في الصورة، ثم اسأل:

  كيف يسـتطيع املاعز أكل األوراق؟ له أسـنان، شـكل
أسنانه تساعده عىل قضم النباتات ومضغها.

  ما أنواع الطعام التي يتناوهلا؟ سيعطي الطالب إجابات
ا لنوع الطعام  خمتلفة، اكتبها عىل السـبورة، وصنّفها تبعً

نبايت أم حيواين، ثمّ اسأل:

  يف بعـض  عـن  بعضهـا  األطعمـة  ختتلـف  فيـمَ 
عـىل  حتتـوي  جمموعـة  حمتملـة:  املجموعتني؟ إجابـة 
نباتات، املجموعة األخر حتتوي عىل حلوم حيوانات.

اكتـب إجابات الطالب عىل السـبورة، وانتبه إىل أية مفاهيم 
غري صحيحة قد تكون لدهيم، وعاجلها يف أثناء سري الدرس.



 
ح كيف تصف كلامت القصة   اخرت قصة مصورة عن احليوانات، ثم وضِّ

احليوان، وحاجاته وسلوكه ومعيشته. اكتب الكلامت األساسية عىل 
السبورة، ثم اسأل:

 .ماذا تصف كلامت القصة؟ إجابة حمتملة: تصف حركة احليوان 

  مـا الكلامت املسـتخدمة يف القصـة التي تصف حركة احليـوان؟  إجابة 
حمتملة: الضفادع تقفز، الثعبان يزحف.....

اطلب إىل الطالب وصف البذرة وأمهيتها.









٢٠ دقيقةجمموعة صغرية

فة  ا مـن اجلـزر والفاكهـة املجفّ ضـعْ قطعً
والفشار يف ثالثة أوعية منفصلة.

 د من عدم وجود حساسية لد ! قبل إجراء النشـاط، تأكَّ احذرْ
أي مـن الطالب جتاه نوع معني من هـذه األطعمة، أو أن يكون 

ا بنظام غذائي حمدد.  الطالب مقيدً

ز الطالب مهارة املالحظة لدهيم باستكشـافهم أي   يعزِّ
األسنان يستخدمون لتناول األطعمة املختلفة.


قبـل بـدء النشـاط اسـأل: أي األسـنان ستُسـتخدم عنـد تناول 
اجلـزر؟ اكتب اإلجابات عىل السـبورة، واطرح السـؤال نفسـه 

فة والفشار، واكتب اإلجابات عىل السبورة. للفاكهة املجفّ

 انصـح الطـالب بتنـاول هـذه األطعمـة ببطء   
وحـذر، واطلب إليهـم وضع أيدهيم عىل اخلـد والفك يف 
أثنـاء املضـغ. واسـأهلم هل يسـتخدمون األسـنان نفسـها 
! نبِّـه الطالب إىل انتظار  عنـد قضم الطعام ومضغه. احذرْ

تعليامتك قبل تناول أي طعام.

اطلـب إىل الطـالب تقسـيم ورقـة إىل عموديـن، ثـم وزع   
ا ألسـنان خمتلفة، ثـم اطلب اليهـم تصنيفها  عليهـم صـورً

وحتديد نوع الطعام الذي متضغه.

 اطلـب إىل الطـالب النظـر إىل أسـناهنم العلويـة   
والسـفلية. واسـأل الطالب الذين يمرون بمرحلة تسـاقط 
أسناهنم: ماذا يكون شكل السن التي ستنمو مكان األخر؟

 (انظر كراسة النشاط ص١٦)   
 اطلب إىل الطالب التفكري يف نوع األسـنان التي     
يسـتخدموهنا لتنـاول اللحوم، ثم اسـأل: أيّ أنواع الطعام 
الواردة يف النشـاط تسـتخدم لتناوهلا األسـنان نفسـها التي 

تستخدمها لتناول اللحوم؟


اقرتح عىل الطالب عمل نموذج ألسـنان اإلنسان، وكتابة اسم 
كل نـوع منها، وإعـداد قائمة بأطعمة يتـم مضغها بكل نوع من 

أنواع األسنان.

رٍ زَ جَ

آةٍ رْ مِ

ةِ؟ لِفَ تَ خْ ةِ المُ مَ عِ طْ لِ األَ ى تَناوُ لَ انِي عَ نَ نِي أَسْ دُ اعِ يْفَ تُسَ كَ

آةِ؛  رْ مِ أَنَـا أَنْظُرُ في الْ ةً وَ تَلِفَ خْ ةً مُ مَ لُ أَطْعِ ناوَ . أَتَ ـظُ   أُالحِ

. امٍ لِّ طَعَ لِ كُ ناوُ مْتُ في تَ دَ تَخْ نانِي اسْ فَ أَيَّ أَسْ رِ ألعْ

بْـلَ أَنْ  ـهُ قَ فُ رِ ي الَ أَعْ ـامِ الَّـذِ عَ ـنِ الطَّ ـأَلُ عَ .أَسْ رُ ذَ   أَحْ

. هُ لَ نَاوَ تَ أَ

امِي؟ عَ لِ طِ نَاوُ ها فِي تَ تُ مْ دَ تَخْ تِي اسْ نَانُ الَّ سْ ا األَ  مَ

ا  هَ ضُ تَلِفُ بَعْ ا يَخْ اذَ ـنَانِي: لِمَ لِ أَسْ كْ رُ إِلى شَ نْظُ . أَ نُ ارِ قَ   أُ

؟ ضٍ نْ بَعْ عَ

رَ ثَ أَكْ       

ةً مِنَ  عَ لَ قِطْ كُ مُ آلِ دِ خْ ـتَ انِ أَسْ ـنَ سْ . أَيَّ األَ ـعُ قَّ تَوَ   أَ  
ا؟ اذَ ؟ لِمَ مِ حْ اللَّ

شارٍ فُ

ةٍ فَ فَّ جَ ةٍ مُ هَ فاكِ

   

   

    



يستخدم سلم التقدير التايل لتقويم أداء الطالب:

   () حيدد األسنان الالزمة ألنواع الطعام املختلفة. 
() يرسم األسنان التي استخدمها يف النشاط.

ل فيه بياناته التي حصل عليها. () ينظِّم جدوالً يسجِّ
() يقارن بني أشكال األسنان، ووظيفة كل منها.

ام بصورة صحيحة.  ينفذ ثالث مهّ
 ينفذ مهمتني بصورة صحيحة.

 ينفذ مهمة واحدة بصورة صحيحة.









 
أقرأ وأتعلم


ترتيب األشـياء. أي أكتب األشـياء وفق 

الرتتيب الذي حدثت فيه


←

 حتتاج احليوانات إىل الغـذاء، واملاء، واهلواء، 
.واملأو

قبل قراءة النص، اسأل:

  :كيف تعرف أن احليوانات خملوقات حية؟ إجابات حمتملة 
إهنا تتنفس، إهنا تأكل وترشب.

بعد قراءة النص، اسأل:

  ؟ إجابـة حمتملـة: ألهنـاملـاذا حتتـاج احليوانـات إىل املأو 
بحاجة إىل مكان آمن لتعيش فيه.

  أعـطِ مثـاالً عىل حيوان يعيش عىل اليابسـة وآخر يعيش يف 
املاء. إجابة حمتملة:عىل اليابسة: الغزال، يف املاء: األسامك.

←

املأو: اكتـب كلمة مأو عىل السـبورة، واطلب إىل الطالب 
حتديـد أماكن ورودها يف النص، واطلب إليهم إعطاء مثال عىل 

مأو حليوان يف مجلة قصرية، ثم اسأل:

  :يسـتخدمها الناس. إجابات حمتملة ا من املأو اذكر أنواعً
شقق، بيوت، خيام، أكواخ.

  إجابة السؤال
.إجابات حمتملة: طعام، ماء، هواء، مأو

املنظم التخطيطي (٧)

األول

التايل

األخري

؟  انَاتِ يَوَ اتُ الْحَ اجَ ا حَ مَ

 ، امِ عَ تَاجُ إلَـى الطَّ ، تَحْ ةٌ يَّ ـاتٌ حَ وقَ لُ خْ انَـاتُ مَ يَوَ الْحَ

  أْوَ . الْمَ يـشَ يْ تَعِ  لِكَ أْوَ الْمَ ، وَ اءِ ـوَ الْهَ ، وَ ـاءِ الْمَ وَ

يَواناتُ  يشُ الْحَ . تَعِ انُ يَـوَ يشُ فيهِ الْحَ ـنٌ يَعِ انٌ آمِ كَ مَ

 ، ـةِ ابِسَ يَ لى الْ يشُ عَ ها يَعِ ضُ بَعْ ؛ فَ ـةٍ لِفَ تَ خْ نَ مُ فـي أَماكِ

اءِ. يشُ فِي الْمَ رُ يَعِ ها اآلخَ ضُ بَعْ وَ

. أْوً اناتِ إلى مَ يَوَ تاجُ الحَ تَحْ

؟ يشَ يْ تَعِ انَاتُ لِكَ يَوَ يْهِ الحَ تَاجُ إِلَ ي تَحْ ا الَّذِ مَ  

    
          

    
  

  
 

    
   

←

←

       



ا ملبدأ الفروق الفردية من خالل: ّي هذه األنشطة احتياجات الطالب وفقً  تلب

 ا حليوانـات تـأكل، وأخـر   اعـرض عـىل الطـالب صـورً

ا لبيوهتا، ثم سـاعدهم عىل تصنيف  تـرشب، واعرض عليهم كذلك صـورً
الصـور يف ثالث فئـات لتعزيز حقيقة أن مجيع احليوانـات حتتاج إىل الغذاء، 

واملاء، واملأو، واهلواء، ثم اسأل:

  ما املشرتك يف مجيع هذه الصور؟ إجابات حمتملة: مجيع الصور تظهر فيها
حيوانـات تأكل، مجيع الصـور تظهر فيها بيوت حيوانـات، مجيع الصور 

تظهر فيها احليوانات ترشب املاء.

ع الطالب عىل مجع صـور حليوانات حتكي وتصف ما    شـجِّ

يأكله احليوان، وأين يعيش، وكيف حيصل عىل حاجاته.










←

 للحيوانات أجزاء تساعدها عىل تلبية حاجاهتا 
لكي تعيش.

قبل قراءة النص، اسأل:

   ما الذي يسـاعد الطيور عىل الطريان للبحث عن طعامها؟ 
إجابة حمتملة: األجنحة.

  كيف تسـاعد أرجل النمر عىل حصوله عىل غذائه؟  إجابة 
حمتملة: تساعده عىل الركض.

←
اطلب إىل الطالب النظر إىل الصورة ص ، ثم اسأل: 

  مـا األجـزاء التي تسـاعد احليوانـات عـىل التنفس؟ إجابة 
حمتملة: الرئتان، واخلياشيم.

   مـا األجزاء التي تسـاعد احليوانـات عىل تنـاول طعامها؟ 
إجابة حمتملة: األسنان.

←
عْ عـىل الطـالب جمـالت حتتـوي عـىل صـور  نشاط   وزِّ
ملخلوقـات حيّة، واطلب إليهم إجيـاد صورة حليوان حيصل عىل 
إحـد حاجاته، ثم اطلـب إليهم قص الصـورة وإلصاقها عىل 
ا كتابة مجلة  صحيفة من الـورق أو الكرتون. واطلب إليهم أيضً

يصفون فيها كيف حيصل احليوان عىل حاجاته.

مـكان وجـود الطعام؛ وذلـك بتحريـك أجسـامها، أو بإصدار 
، أو بـرتك روائـح معينة. اطلـب إىل الطالب مناقشـة  أصـواتٍ
طريقـة التواصل بني احليوانـات التي يالحظوهنـا، مثل: تغريد 

الطيور، خوار البقر، ونباح الكالب.

ا عىل  تسـتطيع احليوانات أن تـدل بعضها بعضً

انَـاتِ  يَوَ دُ الحَ ـاعِ ـةُ تُسَ يَّ وِ ـلُ الْقَ جُ األَرْ
ها. لى طَعامِ ولِ عَ صُ كْضِ لِلْحُ لَى الرَّ عَ

انِ  يَرَ ى الطَّ لَ يُورَ عَ دُ الطُّ اعِ نِحةُ تُسَ جْ ↑ األَ
ا. هَ امِ عَ نْ طَ ثِ عَ بَحْ لِلْ

يكِ  رِ لِكَ بِتَحْ ذَ ؛ وَ امِ عَ ودِ الطَّ جُ انِ وُ كَ ى مَ لَ ا عَ ضً ا بَعْ هَ ضُ لُّ بَعْ انَاتُ يَدُ يَوَ الحَ
نةِ. يَّ عَ ائِحَ مُ وَ كِ رَ ، أَوْ بِتَرْ اتٍ وَ ارِ أَصْ دَ ا، أَوْ بِإِصْ هَ امِ سَ أَجْ

ا؟ اتِهَ اجَ لَى حَ انَاتُ عَ يَوَ لُ الْحَ صُ يْفَ تَحْ كَ

يْ  اتِهِ لِكَ اجَ بِيَةِ حَ لْ ى تَ لَ هُ عَ دُ اعِ سَ انِ تُ يَوَ ـمِ الْحَ سْ زاءُ جِ أَجْ

. يشَ يَعِ

      




 توجد طرق عدة لتصنيف احليوانات، يف جمموعات، منها: تصنيفها إىل ثابتة 
درجة احلرارة ومتغرية درجة احلـرارة، أو حيوانات ليلية وحيوانات هنارية.
ا لنوع الطعام الذي تأكله إىل آكالت أعشاب أو آكالت  كام يمكن تصنيفها تبعً
ـا، وأحيانًا  حلـوم أو حيوانـات متنوعة التغذية أي آكالت أعشـاب وحلوم معً

ا ملواطنها. تُصنّف احليوانات تبعً

  ملزيد من املعلومات ارجع إىل اخللفية العلمية يف هناية الدليل     

وإىل املوقع اإللكرتوين:
 www.obeikaneducation.com 









←
اطلب إىل الطالب النظر إىل الصورة ص ، ثم اسأل: 

  مـا األجـزاء التي تسـاعد احليوانـات عـىل التنفس؟ إجابة
حمتملة: الرئتان، واخلياشيم.

  ما األجزاء التي تساعد احليوانات عىل تناول طعامها؟ إجابة
حمتملة: األسنان.

←

اخلياشـيم: اعـرض عـىل الطالب صورة سـمكة وبـنيّ هلم أن 
اخلياشـيم جزء من جسـم السـمكة، ووظيفتها أخذ األكسجني 

من املاء؛ ولذا تستخدمها السمكة لتتنفس يف املاء.

ح للطالب أن هناك حيوانات أخر تتنفس بواسطة  الرئة: وضّ
ا من أجسامها. الرئتني اللتني متثالن جزءً

  إجابة السؤال
إجابة حمتملة: لبعض احليوانات أرجل أو زعانف أو 

أجنحة، أو خمالب للحصول عىل الغذاء.

١٥ دقيقةالعمل بشكل منفرد

 يستقيص أمهية أجزاء جسم احليوان.

 جمالت خمتلفة، مقص، الصق، أقالم.

  اطلـب إىل الطـالب البحـث عـن صـور حيوانـات خمتلفـة يف املجلة،   اطلـب إىل الطـالب البحـث عـن صـور حيوانـات خمتلفـة يف املجلة، 
وقصها.

ع الطالب عىل حتديد أجزاء احليوانات املختلفة، ودور كل منها يف  ع الطالب عىل حتديد أجزاء احليوانات املختلفة، ودور كل منها يف   شجّ   شجّ
مساعدة احليوان عىل حصوله عىل غذائه.

  اطلـب إىل الطـالب   اطلـب إىل الطـالب تصنيـف احليوانات التي قاموا بقـص صورها إىل 
جمموعات.

  اطلـب إىل الطـالب اختيـار طريقة   اطلـب إىل الطـالب اختيـار طريقة   اطلـب إىل الطـالب اختيـار طريقة التصنيـف التي يروهنا مناسـبة، ثم 
اكتـب عنوانـني عىل قطعـة من الـورق، واطلب إليهم إلصـاق الصور 

املناسبة حتت كل عنوان.

دُ  ـاعِ سَ تُ يْـفَ  كَ ي.  صِ ـتَقْ أَسْ
ةُ  لِفَ تَ خْ المُ انِ  يَـوَ الْحَ اءُ  ـزَ أَجْ

اءِ؟ ذَ ى الغِ لَ ولِهِ عَ صُ لَى حُ عَ

. سِ نَفُّ ى التَّ لَ ا عَ هَ دُ اعِ سَ اءٌ تُ زَ انَاتِ أَجْ يَوَ حَ لِلْ

 ، اءِ سِ فِي المَ نَفُّ ى التَّ لَ اكَ عَ ـمَ سْ دُ األَ اعِ سَ ـيمُ تُ يَاشِ الخَ فَ

. سِ نَفُّ ى التَّ لَ  عَ رَ انَاتٍ أُخْ يَوَ دُ حَ اعِ سَ تَان تُ ئَ الرِّ وَ

ا  نْهَ ا، مِ هَ امِ عَ لِ طَ نَاوُ ى تَ لَ ا عَ هَ دُ اعِ سَ اءٌ تُ زَ انَاتِ أَجْ يَوَ حَ لِلْ

. نَانُ سْ األَ

← . تَانِ ئَ ، ولَها رِ يطِ حِ يِيَّاتٌ تَعِيشُ فِي المُ دْ الفِينُ ثَ الدَّ

← . هِ امِ عَ لِ طَ نَاوُ لَى تَ ه عَ دُ اعِ رِ تُسَ نَانُ النَّمِ أَسْ

ى  لَ لَ عَ صُ ا لِتَحْ هَ دُ ـاعِ انَاتِ يُسَ يَوَ اءِ الحَ ـزَ   أَيُّ أَجْ
ا؟ ائِهَ ذَ غِ

       




عـىل آكالت األعشـاب أن متيض معظم وقتها وهـي تأكل، أما 
ا أكـرب للحصـول عىل  آكالت اللحـوم فعليهـا أن تبـذل جهـدً
طعامهـا. وألن اللحوم مصدر غني بالطاقة؛ فال حتتاج آكالت 

اللحوم إىل األكل باستمرار كام تفعل آكالت األعشاب.

  ملزيد من املعلومات ارجع إىل:    

اخللفية العلمية يف هناية الدليل وإىل املوقع اإللكرتوين
www.obeikaneducation.com 










←

 بعـض احليوانـات آكالت أعشـاب، تـأكل 
النباتـات فقـط. اطلـب إىل بعـض الطـالب ذكر اسـم حيوان، 

ووصف ما يأكل، واسأل :

  هـل يأكل احليـوان نباتات أم حيوانات؟  بعـد قراءة النص
مع الطالب، اسأل:

  :آكالت أعشـاب؟ إجابات حمتملة أيّ احليوانات األخر
اخليول واألرانب.

 ما النباتات التي حتب أن تأكلها؟

←
اطلـب إىل الطـالب النظـر إىل الصور يف الصفحـة  يف كتاب 

الطالب، ووصف ما يرونه، ثم اسأل:

  التي ،مـا نوع األسـنان عند اإلنسـان واحليوانات األخـر
تطحن النباتات؟ أسنان مسطّحة.

  ؟ إجابات أين تقع األسـنان املسطّحة يف الصورة صفحة
حمتملة: يف اخللف، خلف األسنان احلادة.

  أيـن تقع األسـنان املسـطّحة يف فمك؟ إجابـات حمتملة: يف
اخللف، خلف األسنان احلادة.

←

عـىل  األعشـاب  آكالت  كلمـة  اكتـب  األعشـاب:  آكالت 
السـبورة، واطلـب إىل الطالب ذكر أسـامء مخسـة حيوانات من 
آكالت األعشـاب، مـع تفسـري سـبب تسـمية هـذه احليوانات 

آكالت أعشاب.

  إجابة السؤال
إجابة حمتملة: األسنان املسطحة تساعد آكالت األعشاب 

عىل مضغ النباتات وطحنها.


ENGAGE

ةٌ  حَ طَّ سَ مُ نَانٌ  أَسْ ا  لَهَ ابِ  شَ عْ األَ التُ  آكِ  ↑
نِهِ. حْ طَ امِ وَ عَ غِ الطَّ ضْ ى مَ لَ ا عَ هَ دُ اعِ تُسَ

؟  اتَاتِ بَ لُ النَّ يَواناتِ يأْكُ أَيُّ الْحَ

 . ةِ لى الطَّاقَ لَ عَ صُ يْ تَحْ امَ لكَ انَاتُ الطَّعَ يَوَ لُ الْحَ أْكُ تَ

لِكَ  لِذَ . وَ ـطْ قَ لُ النَّبَاتَاتِ فَ ـأْكُ انَاتِ تَ يَـوَ ـضُ الحَ بَعْ

يُولُ  الْخُ بُ وَ انـِ . األَرَ ــابِ شَ تِ األَعْ الَ ى آكـِ ـمَّ تُسَ

. ابِ شَ نْ آكِالتِ األَعْ مِ

ا؟ هَ امِ عَ لِ طَ نَاوُ ى تَ لَ ابِ عَ شَ عْ التِ األَ ةُ آكِ حَ طَّ سَ نَانُ الْمُ سْ دُ األَ اعِ يْفَ تُسَ  كَ

      

ـانٌ صَ حِ



ا ملبدأ الفروق الفردية من خالل: ّي هذه األنشطة احتياجات الطالب وفقً  تلب

   اطـرح أسـئلة عـىل النحـو التـايل؛ للتحقـق من مـد فهم 

الطالب ملحتو الدرس:
 .ما آكل األعشاب؟ حيوان يأكل النباتات فقط
  كيف تعرف إذا كان احليوان من آكالت األعشاب؟ يمكنني رؤية ما إذا

كان له أسنان مسطّحة.
  اسأل أسـئلة عىل النحو التايل لتطور مهارات التفكري العليا 

لد الطالب:
  كيـف يؤثـر الطقـس يف حصـول آكل األعشـاب عـىل طعامه؟ إجابـة

حمتملة: وقت اجلفاف سيكون هناك نباتات قليلة.
   ملـاذا جيب أال يعيش عدد كبري من آكالت األعشـاب يف املكان نفسـه؟

إجابة حمتملة: قد ال توجد نباتات تكفي اجلميع للتغذي عليها.









 
←

 بعـض احليوانـات تـأكل اللحوم بـدالً من 
النباتات.بعد قراءة النص، اسأل:

  فقط؟ آكالت مـا احليوانـات التي تـأكل حيوانات أخـر
اللحوم.

 .ما نوع األسنان التي متلكها آكالت اللحوم؟ أسنان حادة

قد يالحظ الطالب أن لدهيم أسنانًا مسطحة وأسنانًا حادة، وأن 
بإمكاهنم أكل النباتات واللحوم. ارشح هلم أن بعض احليوانات 
تأكل النباتات واحليوانات، وكذلك اإلنسان. وهذه احليوانات 

تسمى آكالت النباتات واللحوم.

      

ح للطالب أن آكالت اللحوم هلا أسنان حادة. واطلب إليهم  وضِّ
أن يشريوا إىل أسناهنم التي يستخدموهنا يف متزيق اللحوم، واسأل:

  كيف تعـرف أن آكالت اللحوم ال تطحن غذاءها؟  إجابة
حمتملة: ليس هلا أسنان مسطحة.

  ،هلا أسنان حادة.  إجابات حمتملة: األسود اذكر حيوانات أخر
القططة، الدببة، الذئاب، األفاعي، التامسيح، الكالب.

  كيف يمكن آلكالت اللحوم أن تسـتخدم أسـناهنا بطريقة
يمكـن  حمتملـة:  األعشـاب؟ إجابة  آكالت  عـن  ختتلـف 
آلكالت اللحـوم أن تسـتخدم أسـناهنا لإلمسـاك بحيوان 

لِه. آخر وأكْ

ق اللحوم وتقطّعها.  األسنان احلادة متزّ

←

آكالت اللحـوم. اكتب كلمة (آكالت اللحوم) عىل السـبورة، 
واطلـب إىل الطـالب ذكر أسـامء مخسـة حيوانات مـن آكالت 

اللحوم، وتفسريسبب تسمية هذه احليوانات آكالت اللحوم.

←
ليس جلميع احليوانات جمموعتان من األسـنان كام يف اإلنسـان، 
فالفيل له أربع جمموعات، وينمو لسـمك القرش  سـن 

تقريبًا طوال فرتة حياته.

العمل يف جمموعات 
صغرية

١٥ دقيقة

 يقارن أسنان النمر بأسنان احلصان.

 أوراق وقلم رصاص.

دها بـأوراق بيضاء، وأقالم  ـمِ الصف إىل جمموعـات صغرية، وزوّ     قَسِّ
رصاص لتسجيل بياناهتم .

دْ كل جمموعة بصورتني: إحدامها حلصان، واألخر لنمر. وِّ     زَ

    اطلب إىل الطالب مالحظة شكل أسنان احليوانني، ورسمها.

    اطلـب إليهـم وصف أسـنان كل من احلصـان والنمر؛ ليقارنـوا بينها 
مل قصرية؛ واسأل: بجُ

 أيّ احليوانني له أسنان حادة؟
 أي احليوانني له أسنان مسطحة؟
 ماذا يأكل كل حيوان؟

  

؟ ومَ حُ لُ اللُّ أْكُ انَاتِ تَ يَوَ أَيُّ الْحَ

لِكَ  لِذَ ، وَ ـرَ يَوانَـاتٍ أُخْ انَـاتِ حَ يَوَ ـضُ الْحَ لُ بَعْ كُ تَـأْ

. ومِ حُ التِ اللُّ ى آكِ مَّ تُسَ

يعِ  طِ لىَ تَقْ ها عَ دُ ـاعِ سَ ةٌ تُ ادَّ ـنانٌ حَ حومِ لَها أَسْ آكِالتُ اللُّ

 . هِ يقِ زِ تَمْ مِ وَ حْ اللَّ



رِ  نَانِ النَّمِ نُ بَيْنَ أَسْ ارِ قَ أُ

. انِ صَ نَانِ الْحِ أَسْ وَ

نَانُ آكِالتِ  سْ هِ األَ ذِ دُ هَ اعِ سَ يْفَ تُ كَ
ا؟ هَ امِ عَ لِ طَ نَاوُ ى تَ لَ ومِ عَ حُ اللُّ

     

       







الِبُ  خَ ا مَ ومِ لَهَ حُ التِ اللُّ ضُ آكِ بَعْ
ا. هَ امِ عَ لِ طَ ى تَناوُ لَ ا عَ هَ دُ اعِ ةٌ تُسَ ادَّ حَ

؟. ١ هُ لُ كُ أْ يْفَ يَ هِ، وكَ امِ عَ لى طَ رُ عَ لُ النَّمِ صُ يْفَ يَحْ فُ كَ . أَصِ يَاءَ شْ تِّبُ األَ رَ أُ

ا؟. ٢ اتِهَ اجَ انَاتُ حَ يَوَ بِّي الحَ لَ يْفَ تُ . كَ يُّ اسِ سَ الُ األَ ؤَ السُّ

                        
نَانِي؟ نِيَ بِأسْ تَ يَّ أَنْ أَعْ لَ بُ عَ ا يَجِ اذَ لِمَ

www.obeikaneducation.com :عُ إِلى   أرجِ    

. يَاءَ شْ تِّبُ األَ رَ أُ

   



 


دِ الطالب بأوراق بيضاء وأقالم  وِّ زَ
تلويـن. اطلب إليهم رسـم حيوان 
خيتارونـه، ثـمّ كتابة أسـامء األجزاء 
عـىل  ليحصـل  يسـتخدمها؛  التـي 
حاجاتـه، ثـم اعـرض عـىل لوحـة 

الصف الرسوم مجيعها.


اكتـب «آكل أعشـاب» عـىل ورقـة 
بيضـاء، و«آكل حلـوم» عـىل ورقـة 

.أخر

دِ الطـالب بصـور حليوانات من  وِّ زَ
 وأخــر األعـشـاب،  آكــالت 
آلكالت حلـوم. اطلب إىل الطالب 
أن يضعوا  صور آكالت األعشاب، 
وصـور آكالت اللحوم يف األماكن 

الصحيحة.





 


←
راجـع الطـالب فيام تعلموه عـن كيفية حصـول احليوانات عىل 
ـد طرح سـؤال «الفكرة العامة»: مـاذا تعرف عن  طعامهـا، وأعِ

احليوانات؟ اكتب إجابات الطالب عىل جدول التعلّم.

←


 اسـتخدم خمطط مهارة القراءة 
حيصـل  كيـف  لرتتـب  التـايل 

احلصان عىل طعامه.

ث ر، وأحتدَّ أفكِّ
    إجابات حمتملة: أوالً: ير النمر الطعام، 
ا  ثمّ يسـتخدم خمالبه احلادة لإلمساك بالطعام ومحله. وأخريً

يستخدم أسنانه احلادة لتناوله.

    إجابات حمتملـة: يوجد للحيوانات 
أجزاء يف أجسامها تساعدها عىل تلبية حاجاهتا.مثل معظم 
الطيور تسـتخدم أجنحتهـا للطريان للبحث عـن الطعام، 
بعـض احليوانـات هلـا رئتـان للتنفـس وبعضهـا األخر له 

خياشيم، وهلا أسنان تساعدها عىل تناول الطعام.

        
ن يرغب من الطـالب أن يوضحوا لزمالئهم كيف  اطلـب إىل مَ

يعتنون بأسناهنم، واسأل:

  ملاذا جيب أن تعتني بأسنانك؟ إجابة حمتملة: حتى تبقى مدة
طويلة. 

د الطالب بمصادر معلومات عن صحة األسنان، وساعدهم  وِّ زَ
عىل قراءة املعلومات وتنظيمها.

املنظم التخطيطي (٧)

ال من األعشاب ير احلصان حقً

يأكل العشب بأسنانه املسطحة

يستعمل أسنانه املسطحة ملضغ 
العشب وطحنه







ا، يتواصل، يالحظ  يقارن، يستنتج، يعمل نموذجً



 .يستنتج ما تأكله احليوانات من أشكال أسناهنا

 صلصال، قطع نامذج، صور للحيوانات.

ا كافيًا مـن الصلصـال والنامذج  ـز عـددً  جهّ
املكعبة لكل طالب. جيب عىل كل طالب أن حيصل عىل صورتني 
حليوانـني: األوىل آلكل أعشـاب، والثانيـة آلكل حلـوم. امجـع 
الطالب الذين قد يواجهون صعوبة يف تنفيذ النشـاط مع طالب 

مناسب آخر ملساعدهتم.

  سيسـتنتج الطـالب أنـواع األطعمـة التـي تأكلهـا 
احليوانات وسيقومون بعمل نامذج ألسناهنا املختلفة.




أعط كل طالـب صورة حليوان من آكالت األعشـاب وحيوان 
ا للحيوانات تأكل  من آكالت اللحوم. وإذا أمكـن فاخرت صورً

أو يظهر شكل أسناهنا.

     إجابات حمتملة: كل منهام لـه أذنان وأنف وردي 
اللـون، وللبقرة حوافر، أما النمر فله خمالب. قد يسـتخدم 
الطـالب خمطـط «فـن» لتسـجيل أوجـه التشـابه وأوجـه 
ع الطالب لتضمني ما يعرفونه عن أنواع  االختالف. شـجّ

األسنان لكل حيوان، وهل توجد له خمالب أم ال توجد.

ع الطـالب عىل اسـتخدام املعلومات التي       شـجّ
حصلوا عليها لكل حيوان ليسـتنتجوا ماذا يأكل احليوان: 
ـا. وسـاعدهم عـىل ربـط أجـزاء احليوان  نباتـاتٍ أم حلومً

(األسنان، املخالب) بام يأكله.

       

؟ انَاتُ يَوَ لُ الحَ أْكُ ا تَ اذَ مَ

. ةُ لِفَ تَ خْ اناتُ المُ يَوَ ا الحَ هَ لُ كُ أْ تِي تَ ةِ الَّ مَ عِ طْ نْواعِ األَ نْ أَ ثُ عَ أَبْحَ

←    

؟  انَاتُ يَوَ ابَهُ الحَ تَشَ يفَ تَ . كَ ناهُ تَينِ أَدْ ورَ رُ إِلَى الصُّ نْظُ . أَ نُ قارِ   أُ

؟ تَلِفُ يفَ تَخْ كَ وَ

ةٌ رَ قَ بَ
رٌ نَمِ

ةٍ؟  ورَ لِّ صُ يَوانُ فِي كُ هُ الحَ لُ أْكُ ي يَ ذِ ا نَوعُ الطَّعامِ الَّ . مَ تَنْتِجُ   أَسْ

؟ لِكَ فْتُ ذَ رَ يفَ عَ كَ وَ

 

اناتٍ يَوَ رِ حَ وَ صُ

الٍ لْصَ صَ

ةٌ رَ قَ بَ رٌ نَمِ

جِ اذِ عِ النَّمَ قِطَ




ا  ـم الطالب إىل جمموعات ثنائية، واطلب إىل كل جمموعة أن ختتار حيوانً قسّ

من آكالت األعشاب، أو حيوانًا من آكالت اللحوم؛ لعمل كتاب مصور.

اطلـب إىل الطـالب رسـم أو قصّ صـور من املجـالت للحيـوان الذي تم 
د عليهـم تضمني ماذا تـأكل هذه  اختيـاره، ثـم وصـف تلك الصـورة. وأكّ

احليوانات؟ وما هو نوع أسناهنا؟

اطلـب إىل كل املجموعـات مشـاركة كتبهـم املصورة مع باقـي زمالئهم يف 
الصف، ومناقشة كيف تتشابه احليوانات يف كتبهم، وكيف ختتلف.









 اطلـب إىل الطـالب بنـاء قاعدتـني من      
ـني. ثـم أضف حـواف مسـتقيمة  الصلصـال لعمـل الفكّ

واستخدم قطع النامذج ملحاكاة األسنان املسطحة.

     اطلـب إىل أحـد الطالب مقارنـة النموذج مع 
ـح لزميله ملاذا عمـل نموذجه مع  صـورة احليوان، ثم وضّ

شكل األسنان.

   

ع الطالب عـىل التفكري يف ما تأكلـه احليوانات،   شـجّ
ا تعليميًّا عن احليوانـات يف املرة  وذلـك عند مشـاهدهتم برناجمـً
القادمـة، أو عنـد زيارهتم أحـد حمال بيع احليوانـات األليفة، أو 

عند زيارهتم حديقة احليوان.

اطلب إىل الطـالب بعد عودهتم إىل الصف كتابة تقرير حول ما 
شاهدوه من احليوانات، وما إذا كانت من آكالت اللحوم أو من 
آكالت األعشاب. واسأهلم ما األدلة التي جتعلهم يستنتجون أن 

هذا احليوان من آكالت األعشاب أو من آكالت اللحوم.



ع الطالب عىل التفكري يف أسـئلة أخر تدور لدهيم حول  شـجّ
كيفية أكل احليوانات، مثل:

 كيف تأكل احليوانات إذا مل يكن هلا أسنان؟

 هل تقوم آكالت اللحوم بالصيد للحصول عىل غذائها؟ 

 كيف تأكل صغار احليوانات؟ 

ساعد الطالب عىل التفكري يف طرائق للبحث عن هذه األسئلة، 
للمكتبـة؛  املخصصـة  السـاعات  اسـتخدام  عـىل  عهم  وشـجّ
ليحصلوا عىل إجابات عن أسـئلتهم. ثم يشـاركوا نتائجهم مع 

زمالئهم يف الصف.

       

      

نانِ  سْ َ جٍ ألِ وذَ لِ نَمُ مَ اذِجِ لِعَ عَ النَّمَ قِطَ الَ وَ لْصَ لُ الصَّ مِ ـتَعْ ا. أَسْ جً وذَ لُ نَمُ مَ   أَعْ

. شابِ عْ نَانِ آكِالتِ األَ أَسْ ومِ وَ حُ آكِالتِ اللُّ

   

ـرُ  سِّ فَ أُ ، وَ انٍ يَوَ لُّ حَ ا كُ هَ لِكُ تَ تِي يَمْ انِ الَّ ـنَ سْ عَ األَ الئِي نَوْ مَ حُ لِزُ ضِّ . أُوَ لُ اصَ تَوَ   أَ

. لِكَ ذَ

←       

يفَ  ظُ كَ أُالحِ ، وَ انٍ يَـوَ ةَ حَ يقَ دِ ـةِ أَوْ حَ لِيفَ انـاتِ األَ يَوَ حَ ا لِلْ ـرً تْجَ ورُ مَ .  أَزُ ظُ أُالحِ

ا. هَ امَ عَ اناتُ طَ يَوَ لُ الحَ أْكُ تَ

؟ انَاتُ يَوَ لُ الحَ أْكُ ا تَ اذَ مَ

انـاتُ  يَوَ ـا الحَ لُهَ أْكُ ي تَ تـِ ـةِ الَّ مَ ـنْ أَنْـواعِ األَطْعِ ـثُ عَ أَبْحَ
. ةُ تَلِفَ خْ المُ

لُ مَ ا أَعْ اذَ مَ

هُ  ـابَ تَشَ يفَ تَ . كَ نـاهُ يـنِ أَدْ تَ ورَ . أَنْظُـرُ إِلَـى الصُّ نُ   أُقـارِ

؟ تَلِفُ يفَ تَخْ كَ ؟ وَ انَاتُ يَوَ الحَ

ةٌ رَ قَ بَ
رٌ نَمِ

فْتُ  رَ يفَ عَ كَ ةٍ؟ وَ ـورَ لِّ صُ يَوانُ فِي كُ هُ الحَ لُ أْكُ ي يَ ـذِ ـا نَوعُ الطَّعامِ الَّ . مَ ـتَنْتِجُ   أَسْ

؟ لِكَ ذَ

   

اناتٍ يَوَ رِ حَ وَ صُ

الٍ لْصَ صَ

اذِجِ عِ النَّمَ قِطَ


                 

       

ةٌ رَ قَ بَ رٌ نَمِ









   


←
 اسـتعرض املادة التي درسها الطالب منذ بداية الفصل، وارجع 
إىل جـدول التعلم الـذي أعددته معهم عن «احليوانات» يف بداية 
تدريـس هـذا الفصـل، واطلـب إليهـم مقارنـة ما تعلَّمـوه عن 
احليوانـات بـام كانـوا يعرفونه عنهـا يف بداية الفصـل. وضع أي 

معلومات إضافية يف عمود «ماذا تعلّمنا؟» يف اجلدول.

← 

ـم مطوية نصف  صمّ
م الطالب  الكتاب. قسِّ
إىل جمموعتني، وعنيّ 
ا  لكل جمموعة موضوعً
من مواضيع الفصل. 

اعـطِ طالب املجموعة األوىل  سـت بطاقـات مكتوب عىل كل 
منها: ثدييات، طيور، زواحف، حرشات، برمائيات، وأسامك، ثم 
اطلب إليهم لصق صور حليوانات كام هو مطلوب يف كل بطاقة.

ع عىل طـالب املجموعة الثانية بطاقات مكتوب يف كل منها:  وزِّ
مـأو، أجزاء اجلسـم، ماء وغذاء، ثم اطلـب إليهم لصق صور 

لتمثِّل ما هو مكتوب يف كل بطاقة.

للمزيـد مـن املعلومات حـول عمل املطويات، راجـع هناية هذا 
الدليل.

   

إجابات أسئلة املفردات 
حرشة. ١

 زاحف٢. 

سمكة. ٣

 طائر٤. 

 برمائي٥. 

 ثديي٦ّ. 






االسم    لِ أ صْ تِبارُ الفَ اخْ

     

ةٍ. رَ لِّ فِقْ اغِ في كُ رَ ءِ الفَ لْ بةِ لِمَ نَاسِ ابةِ المُ جَ لَ اإلِ وْ لَمِ حَ طُ بِالْقَ وِّ أُحَ

ى          . ١ مَّ رٌ أَوْ فَروٌ تُسَ عْ ا شَ هَ تِي لَ يَوانَاتُ الَّ الحَ
يِياتٍ دْ ثَ فَ    احِ وَ زَ ا    يُورً طُ  

ى          . ٢ مَّ يشٌ تُسَ ا رِ هَ تي لَ انَاتُ الَّ يَوَ الحَ
ائِياتٍ مَ رْ بَ ا     اكً مَ أَسْ ا    يُورً طُ  

ى         . ٣ مَّ فُ تُسَ راشِ حَ افٌّ وَ لْدٌ جَ ا جِ هَ تِي لَ اناتِ الَّ يَوَ ةُ الحَ وعَ مُ جْ مَ

فَ واحِ زَ ائياتٍ    مَ رْ بَ ا    اكً مَ أَسْ  

ى         . ٤ مَّ اءِ يُسَ فِي المَ ةِ وَ يابِسَ لَى الَ يِشُ عَ عِ ي يَ ذِ يَوانُ الَّ الحَ

رةً شَ حَ ائِيًّا     مَ رْ بَ ييًّا    دْ ثَ  

يَ         . ٥ طْ هِ قَ اءِ فَ تَعِيشُ فِي المَ انِفُ وَ عَ ا زَ هَ تِي لَ انَاتُ الَّ يَوَ الحَ

ائِيَاتُ مَ البَرْ اكُ    مَ األَسْ فُ    احِ وَ الزَّ  

ى         . ٦ مَّ يَوانَاتٌ تُسَ راشُ حَ الفَ لُ وَ النَّمْ

فَ احِ وَ زَ ا     يُورً طُ اتٍ    شرَ حَ  

     
    



االسم    لِ صْ داتُ الفَ رَ فْ مُ

. اتِ التَّالِيَةِ لِمَ ينًا بِالكَ تَعِ سْ ةَ مُ اطِعَ تَقَ اتِ المُ لِمَ لُّ الكَ أَحُ

                    

يًّا قِ أُفُ

. سِ لَى التَّنَفَّ اكَ عَ مَ دُ األَسْ اعِ ١ -تُسَ

. ةٌ نَانُ حادَّ ٣ - لَها أسْ

ا. يَاتَهَ ةَ حَ اءِ طِيلَ سُ فِي المَ تَنَفَّ تَطِيعُ أَنْ نَ ٥ -تَسْ

. لٍ جُ تَّةُ أَرْ ا سِ هَ يْ ٧ - لَدَ

ا ودِيًّ مُ عَ

. يشُ ا الرِّ هَ امَ سَ غَطِّى أَجْ ٢ - يُ

. ةٌ طَّحَ سَ نانٌ مُ ٤ - لَها أَسْ

نٌ لِتَعِيشَ فِيهِ. انٌ آمِ كَ ٦ - مَ

       

٢
١

٣

٥

٤

٦ م

مأوخياشيمآكالت اللحومأسماك

آكالت أعشابحشراتطيور

            
              

ميا
٢ط

ي ش١خ

ل ك
ر
و

٣آ

ب

٥أ

أا

ش

ل

ا

و ت

م

ت

ا

كا

٧ح

ل

ر

ح ا

س

ا

ك

ا

ل

ع

وت

٤آ



         

         

ائِيٌّ مَ بَرْ

ائِرٌ طَ

ةٌ كَ مَ سَ

ةٌ رَ شَ حَ

يِيٌّ ثَدْ

فٌ احِ زَ

بَةِ. نَاسِ ةِ الْمُ لِمَ ةِ والْكَ ورَ لُ بَيْنَ الصُّ أَصِ

١ . 

٣ .

٥ .

٢ . 

٤ .

٦ .







٧ . 

الطيور
الطيور  تستخدم 
أجنحتها؛ للطريان 
الغـذاء،  وإجيـاد 
وتستخدم منقارها؛ 

لتناول الطعام.

األسود
تستخدم األسود 
أرجلها وخمالبها؛ 
عـىل  لتحصـل 
الطعام، وتستخدم 
أسناهنا؛ لتناوله.

األسامك
تستخدم األسامك 
زعانفها؛ للسباحة 

إلجياد الغذاء.

أجزاء احليوانات املختلفة

 اطلب إىل الطالب إعداد خمطط، عىل النحو التايل:. ٨



لونه أسود وبني داكن،
جناحان كبريان

رجالن

يطري،
يبيض

لوهنا بني فاتح، 
جناحان صغريان،

ست أرجل

الفراشةكالمهاالطائر

  -   تُقبـل اإلجابات املعقولة مجيعهـا من الطالب. 
جيب أن يكون الطالب قد أصبحوا قادرين عىل 
توضيـح املفاهيم التـي تعلَّموهـا يف كل درس، 
مثـل: حتديـد جمموعـات احليوانـات، وحتديـد 
حاجاهتـا، ووصـف كيـف تسـتطيع احليوانات 

احلصول عىل حاجاهتا.

٦٣٦٣٦٣٦٣٦٣٦٣          www.obeikaneducation.com : عُ إِلى أرجِ     

الِيَةِ: ةِ التَّ ئِلَ سْ نِ األَ يبُ عَ أُجِ

ا؟. ٧ اتِهَ اجَ بِيَةِ حَ لْ ةُ لِتَ لِفَ تَ خْ انَاتُ الْمُ يَوَ ا الْحَ هَ مُ دِ تَخْ تِي تَسْ مِ الَّ سْ اءُ الْجِ زَ ا أَجْ . مَ صُ لَخِّ أُ

ا؟. ٨ نْهَ تَلِفُ عَ فِيمَ يَخْ ، وَ ةَ اشَ رَ ائِرُ الْفَ بِهُ الطَّ شْ . فِيمَ يُ يْنِ تَ الِيَ يْنِ التَّ تَ ورَ ظُ الصُّ حِ . أُالَ نُ ارِ قَ أُ

؟ . ٩ انَاتِ يَوَ نِ الْحَ رِفُ عَ ا أَعْ اذَ  مَ

         











      

�لٍّ   تَانِ لِكُ ورَ يَّ صُ ونُ لَدَ يْثُ يَكُ ؛ بِحَ انَاتِ يَوَ ةٍ مِنَ الحَ لِفَ تَ خْ اعٍ مُ نْوَ َ رٍ ألِ وَ ةَ صُ وعَ مُ جْ أَقُصُّ مَ

. لِّ قَ ى األَ لَ نْها عَ مِ

�ةٍ.  دَ مِ ةِ أَعْ تَّ ةً إِلَى سِ قَ رَ مُ وَ سِّ قَ أُ

�لِ   وَ دْ ـا فِي الجَ مَ ف»،... كَ احِ وَ يُـور»، «الزَّ يِيَّات»، «الطُّ تُـبُ الكلماتِ التاليـة: «الثَّدْ أَكْ

. نَاهُ أَدْ

� . يحِ حِ نْوانِ الصَّ تَ الْعُ ها تَحْ تُ صْ تِي قَصَ رِ الَّ وَ ةٍ مِنَ الصُّ ورَ لَّ صُ قُ كُ لْصِ  أُ

� . ةِ لِفَ تَ خْ انَاتِ المُ يَوَ اعِ الحَ نْوَ عٍ مِنْ أَ لِّ نَوْ ائِصِ كُ صَ ضَ خَ فُ بَعْ أَصِ

يِيَّاتُ ورُالثَّدْ يُ فُالطُّ احِ وَ ائِيَّاتُالزَّ اكُالبَرمَ مَ سْ اتُاألَ رَ شَ الحَ

 فقـرة (التقويـم األدائـي) غري متوافـرة يف كتـاب الطالب. لذا 
حيسن تصويرها وتوزيعها عىل الطالب.


 جمالت متنوعة، ورق مقو، مقص، الصق. 

�
ـز املجـالت واألدوات السـابقة بشـكل كافٍ قبـل تنفيـذ  جهّ

النشاط.

  اطلـب إىل الطـالب ثنـي الورقة إىل سـتة أعمـدة، وكتابة   اطلـب إىل الطـالب ثنـي الورقة إىل سـتة أعمـدة، وكتابة 
العناويـن التاليـة لـكل عمـود عـىل الرتتيـب: الثدييات، 

الطيور، الزواحف، الربمائيات، األسامك، احلرشات.

  اطلب إىل الطالب قصّ صور حليوانات خمتلفة، وإلصاقها   اطلب إىل الطالب قصّ صور حليوانات خمتلفة، وإلصاقها 
يف العمود الصحيح.

  اطلـب إىل الطـالب وصف خصائص كل نـوع من أنواع   اطلـب إىل الطـالب وصف خصائص كل نـوع من أنواع 
احليوانات املختلفة يف األعمدة الصحيحة املخصصة هلا.



يستخدم سلم التقدير التايل لتقويم أداء الطالب:

  يلصـق الطالـب صـور احليوانـات يف األعمـدة الصحيحـة، 
ويصف خصائص كل نوع منها بشكل صحيح.

  يلصـق الطالب صـور احليوانـات يف األعمـدة الصحيحة، 
ويصـف خصائص كل نوع منهـا، وأغلب اجلمل وعناوين 

األعمدة صحيحة.
  يلصق الطالب صور ثالث حيوانات عىل األقل يف األعمدة 
الصحيحة، ويصف خصائص كل نوع منها بشكل صحيح.

   يلصـق الطالـب صور حيوانات عمود واحد بشـكل 
صحيـح، ويصـف خصائص هـذه املجموعة بشـكل 

صحيح.







أ

ج

ب

د

؟ اكِ مَ نِ األَسْ يحٍ عَ حِ يْرُ صَ لِي غَ ا يَ مَّ ١ أَيٌّ مِ
يشُ فِي الْماءِ أ. تَعِ

تَانِ ئَ ب. لَها رِ

انِفُ عَ ج. لَها زَ

ورٌ شُ ا قُ د. لَهَ

ائِيًّا؟ مَ انًا بَرْ يَوَ ثِّلُ حَ مَ ةِ تُ الِيَ رِ التّ وَ ٢ أَيُّ الصُّ

    ب.هلـا رئتـان. األسـامك تعيـش يف املـاء، وهلـا زعانـف، 
ويغطي جسمها القشـور، وتتنفس باخلياشيم. أما الرئتان 

 فتساعدان حيوانات أخر عىل التنفس. 

    د. صورة الضفدع الصورة (أ) السلحفاة تنتمي إىل جمموعة 
الزواحـف. أما الصورة (ب) تنتمـي إىل جمموعة الطيور.

 والصورة (ج) تنتمي إىل جمموعة األسامك. 



 تذكـر احلقائـق، والتعريفـات، أو يتطلـب املسـتو 
خطـوات العمـل.  وضمن هذا املسـتو توجد إجابـة صحيحة 

واحدة فقط.
 تقديم الرشح والتوضيح، أو  يتطلب املستو 

 القـدرة عىل تطبيق مهـارة. وتعكس اإلجابة ضمن هذا املسـتو
ا للموضوع. ا عميقً فهامً واستيعابً

 اسـتخدام   يتطلـب املسـتو 
التحليـل واالسـتدالل، ومـا يتضمنـه مـن اسـتخدام  األدلـة و 
املعلومات الداعمة. ويف هذا املسـتو يمكن أن يكون هناك أكثر 

من إجابة صحيحة.
 إكـامل جمموعـة مـن   يتطلـب املسـتو 

اخلطوات املتعددة، كام يتطلب تركيب وبناء املعلومات املستقاة من 
عـدة مصادر أو من فروع متعددة من املعرفة. وتعكس اإلجابات 

ضمن هذا املستو التخطيط بعناية واالستدالل املركب.




















 

- صفحة

واطن اليابسة.  � يصف مَ

ف مواطن اليابسة املختلفة.  � يتعرّ


 التوقُّع.

 املوطن

 املنطقة العشبية

 الغابة

 
احليوانـات  تعيـش  ملـاذا   يصـف 

املختلفة يف مواطن خمتلفة.

 يالحظ، يتواصل، يستنتج.
تلويـن،  أقـالم  ورق،    
مقـص، صمـغ، جمـالت حتتوي عـىل صور 

حليوانات خمتلفة، خريطة العامل.

 حرض مجيع املواد املطلوبة للنشاط ووزعها عىل الطالب

ـا ملَوطـن  يعمـل نموذجً
(غابة).

ا.  يعمل نموذجً
أوراق نباتات،  

ورق ملون، مقصات،
مادة الصقة، أقالم تلوين.

ا كمية كافية من أوراق النباتات جلميع    امجع مسبقً
الطالب.




 صفحة

يصف مواطن املياه.  �

ح كيف حتصل النباتـات واحليوانات عىل حاجاهتا يف  � يوضِّ
املَواطن املائية. 


 الفكرة الرئيسة 

والتفاصيل.

البحرية

 يصف ما حتتاج إليه السـمكة لكي  املحيط
تعيش.

ا، يالحظ، يتواصل،   يعمل نموذجً
يستنتج.

 حوض شـفاف، عدسـة 
مكـربة، حـىص، نبات، مـاء، سـمكة، غذاء 

أسامك، أوراق، أقالم تلوين.
 

   حرض مجيع املواد املطلوبة لوضعها داخل احلوض الشفاف.

ا ملخلوقات  اهلدف: جيمع صورً
أو  البحـرية  يف  تعيـش  حيـة 

املحيط.
حيدد، يتواصل.

 جمموعة جمالت 
خمتلفة، مقص، الصق، ورق أبيض، 

أقالم.

  أحـرض جمموعة مـن املجـالت املختلفة التي 
حتتوي عىل صور حليوانـات خمتلفة تعيش يف 

البحريات واملحيطات.

     املنظم التخطيطي (٣)

ما الذي حدث؟ماذا أتوقع؟

 املنظم التخطيطي (١)

الفكرة الرئيسة

التفاصيلالتفاصيلالتفاصيل



عُ إِلى: www.obeikaneducation.com* يستغرق تنفيذ الدرس ما بني حصتني إىل ثالث حصص.   أرجِ    








 

- صفحة

واطن اليابسة.  � يصف مَ

ف مواطن اليابسة املختلفة.  � يتعرّ


 التوقُّع.

 املوطن

 املنطقة العشبية

 الغابة

الزمن:  دقيقة :ص   
احليوانـات  تعيـش  ملـاذا   يصـف 

املختلفة يف مواطن خمتلفة.

 يالحظ، يتواصل، يستنتج.
تلويـن،  أقـالم  ورق،    
مقـص، صمـغ، جمـالت حتتوي عـىل صور 

حليوانات خمتلفة، خريطة العامل.

التخطيط  حرض مجيع املواد املطلوبة للنشاط ووزعها عىل الطالب
املسبـــق

 :دقيقة  ص  :الزمن

ـا ملَوطـن  يعمـل نموذجً
(غابة).

ا.  يعمل نموذجً
أوراق نباتات،  

ورق ملون، مقصات،
مادة الصقة، أقالم تلوين.

ا كمية كافية من أوراق النباتات جلميع  التخطيط   امجع مسبقً
الطالب.املسبـــق




 صفحة

يصف مواطن املياه.  �

ح كيف حتصل النباتـات واحليوانات عىل حاجاهتا يف  � يوضِّ
املَواطن املائية. 


 الفكرة الرئيسة 

والتفاصيل.

البحرية

 املحيط

الزمن:  دقيقة :ص  

 يصف ما حتتاج إليه السـمكة لكي 
تعيش.

ا، يالحظ، يتواصل،   يعمل نموذجً
يستنتج.

 حوض شـفاف، عدسـة 
مكـربة، حـىص، نبات، مـاء، سـمكة، غذاء 

أسامك، أوراق، أقالم تلوين.
 

التخطيط    حرض مجيع املواد املطلوبة لوضعها داخل احلوض الشفاف.
املسبـــق

:دقيقة  ص  :الزمن

ا ملخلوقات  اهلدف: جيمع صورً
أو  البحـرية  يف  تعيـش  حيـة 

املحيط.
حيدد، يتواصل.

 جمموعة جمالت 
خمتلفة، مقص، الصق، ورق أبيض، 

أقالم.

التخطيط   أحـرض جمموعة مـن املجـالت املختلفة التي 
املسبـــق

حتتوي عىل صور حليوانـات خمتلفة تعيش يف 
البحريات واملحيطات.

     املنظم التخطيطي (٣)

ما الذي حدث؟ماذا أتوقع؟

 املنظم التخطيطي (١)

الفكرة الرئيسة

التفاصيلالتفاصيلالتفاصيل

ـا ملَوطـن  يعمـل نموذجً

أوراق نباتات، 

جمموعة صغرية  مجيع الطالب  جمموعة ثنائيةفراد










 
اطلـب إىل الطـالب النظر إىل صـورة الفصل، وقـراءة العنوان 
بصـوت عال، واطلـب إليهم النظر إىل صـور املفردات، وتوقع 

ما ستعرضه دروس الفصل.

←

نْ مـع الطالب جـدول التعلم  قبل عـرض حمتـو الفصل، كوِّ
ا لوحة كرتونية. ثم  بعنـوان «أين تعيش احليوانات؟» مسـتخدمً
ثبتهـا عىل احلائط، واطرح عىل الطالب سـؤال الفكـرة العامة: 

أين تعيش احليوانات؟ ثم اسأل:

 ما احليوانات التي تعيش عىل اليابسة؟

 ما احليوانات التي تعيش يف املاء؟

 كيف حتتاج النباتات واحليوانات بعضها إىل بعض؟











يعيش الغزال يف الغابة.  
هل تعيش مجيع 

احليوانات يف 
الغابة؟

تعيش الضفادع يف 
الربك. 

هل تعيش 
الضفادع يف املاء؟

تأكل  احليوانات  بعض 
النباتات.

الطالب  استجابات  بعض  أعاله  اجلدول  يف  اإلجابات  متثّل 
املحتملة.

     
     

      

     


     
             

    
           

 النحل

الَى: عَ الَ تَ قَ
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لِاالسم    صْ يميَّةٌ لِلفَ اهِ فَ يطَةٌ مَ رِ خَ

     
 . يَّةِ اتِ الحَ لُوقَ خْ يْشِ المَ اكِنِ عَ لى أَمَ لَّ عَ اتِ اآلتِيَةَ لِتَدُ لِمَ مُ الكَ دِ تَخْ أَسْ

مواطن في الماء
بحيرة

منطقة عشبية
محيط

غابة
أماكن عيش المخلوقات الحية

صحراء

 
مواطن في الماء  مواطن على اليابسة

محيط بحيرة غابة صحراء منطقة عشبية

لُ مَ   أماكن عيش المخلوقات الحية  تَشْ

ى:  مَّ يَّةُ يُسَ لُوقَاتُ الحَ خْ ي تَعِيشُ فِيهِ المَ ذِ انُ الَّ كَ المَ

موطن. 
 

            
              


   

   




 


             

بِيَّةُ شْ ةُ الْعُ نْطَقَ الْمِ

. ابِ شَ عْ ثِيرٌ مِنَ األَ عٌ فِيهِ كَ اسِ انٌ وَ كَ مَ

طِنُ  وْ الْمَ

. ةُ يَّ اتُ الْحَ وقَ لُ خْ يشُ فِيهِ الْمَ انٌ تَعِ كَ مَ

ةُ يْرَ الْبُحَ

. ةُ ابِسَ يَ يطُ بِهِ الْ بَةٌ تُحِ ذْ يَاهٌ عَ انٌ فِيهِ مِ كَ مَ

يطُ حِ الْمُ

هُ  ؤُ لَ ، تَمْ يـقٌ مِ عَ ا وَ ـدًّ ـعٌ جِ اسِ انٌ وَ كَ مَ

. ةٌ الِحَ اهٌ مَ يَ مِ
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  اطلـب إىل أحـد الطالب قراءة مفـردات الفكرة 
العامـة بصـوت عـالٍ أمـام الصـف، ثـم اطلب 
إليهم إجياد كلمـة أو اثنتني ممّا تضمنته صفحات 
الفصل، مستعينني باملفردات الواردة يف مقدمته، 
الكلـامت ومعانيهـا عـىل لوحـة  واكتـب هـذه 

جدارية.

ع الطالب عىل استخدام مرسد املصطلحات    شجّ
معـاين  ف  وتعـرّ الطالـب  كتـاب  يف  الـوارد 

املصطلحات، واستخدامها يف تعابري علمية.





 



ما الذي حدث؟ماذا أتوقع؟

  

 




واطن اليابسة. � يصف مَ

يتعرف مواطن اليابسة املختلفة. �

         

    

يشُ في  تِي تَعِ يَوانَـاتِ الَّ الْحَ اتَاتِ وَ بَ اعُ النَّ نْوَ ـا أَ مَ
؟ اءِ رَ حْ نِ الصَّ طِ وْ مَ

    

www.obeikaneducation.com :أرجع إىل      



االسم    سِ رْ يديٌّ للدّ هِ طّطٌ تَمْ خَ مُ

                   
             

        

. اتِ اغَ رَ ءِ الفَ لْ لَى مَ نِي عَ دَ اعِ مُ كِتَابِي لِيُسَ دِ تَخْ أَسْ

       
 

١ . . يَّةُ لُوقَاتُ الحَ خْ ي تَعِيشُ فِيهِ المَ ذِ انُ الَّ كَ و المَ   الموطن  هُ

الِي فِي     الصحراء  . . ٢ حَ تَعِيشُ السَّ

              

٣ . . ةٌ ثِيرَ ابٌ كَ شَ ا أَعْ ةٌ فِيهَ عَ اسِ طَةٌ وَ نْبَسِ ةٌ مُ نْطَقَ يَ مِ   المنطقة العشبية   هِ

        
٤ .. يلَةٌ طَوِ ةٌ وَ ثِيرَ ارٌ كَ جَ و فِيهِ أَشْ نْمُ ةِ تَ لَى اليَابِسَ طِنٌ عَ وْ   الغابة  مَ

لَى ضوء الشمس .. ٥ ولِ عَ صُ نَ الحُ نَ مِ كَّ تَمَ يْ تَ  لِكَ رَ قَ النَّبَاتَاتِ األُخْ الِيًا فَوْ ةِ عَ ابَ ارُ فِي الغَ جَ عُ األَشْ فِ تَ رْ تَ



سِ رْ داتُ الدَّ رَ فْ االسم   مُ

                   
              

        
اتِ  لِمَ نَ الكَ لِمةٍٍ مِ لَّ كَ دمُ كُ تَخْ . أَسْ انِ يوَ يْشِ الحَ انِ عَ كَ لى مَ لُّ عَ بَةَ الَّتِي تَدُ نَاسِ ةَ المُ لِمَ تُبُ الكَ أَكْ ، وَ رَ وَ لُ الصُّ أَمَّ أَتَ

. اتِ اغَ رَ ءِ الفَ لْ اآلَتِيَةِ لِمَ

         

الغابةالصحراءالمنطقة العشبية

طِنِ   الصحراء   .  وْ لُ فِي مَ مَ عِيشَُ الجَ ١. يَ

. بِ شَ ارِ الخَ وطِنًا لِنَقَّ دُّ   الغابة   مَ عَ ٢. تُ

ةُ فِي   المنطقة العشبية  .  افَ رَ ٣. تَعِيشُ الزَّ
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ةَ ورَ أُ الصُّ رَ مُ   أَقْ االسْ

       
. ارِ جَ لَ األَشْ اخِ هُ دَ امَ دُ طَعَ ائِرُ يَجِ ا الطَّ ذَ هَ ، وَ بِ شَ ارِ الخَ قَّ ائِرَ نَ ةُ طَ ورَ ضُ الصُّ رِ تَعْ

. ا أَرَ رُ فِيمَ أُفَكِّ ا وَ يِّدً ةِ جَ ورَ أَنْظُرُ إِلَى الصُّ

       

: الٍ ؤَ لِّ سُ ةِ لكُ يحَ حِ ةِ الصَّ ابَ جَ لَ اإلِ وْ لَمِ حَ طُ بِالْقَ وِّ أُحَ

ةِ؟. ١ رَ جَ ةً فِي الشَ تْحَ ائِرُ فُ رُ الطَّ فُ ا يَحْ اذَ لِمَ

امِ  لَى الطَّعَ لَ عَ صُ لِيَحْ اءِ      لَى المَ لَ عَ صُ لِيَحْ

؟. ٢ ا الطَّائِرِ ذَ ارِ هَ نْقَ لُ مِ كْ ا شَ مَ

بَّبٌ  دَ يضٌ ومُ رِ عَ       ُ حادُّ يلٌ وَ طَوِ
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؟ انَاتُ يَوَ يشُ الْحَ يْنَ تَعِ أَ

    

اكِنِ  أَمَ تِ وَ الَّ جَ انَاتٍ فِي المَ يَوَ رِ حَ وَ . أَنْظُرُ إِلى صُ ظُ حِ   أُالَ
ا. هَ يْشِ عَ

انَاتِ  يَوَ لَ الحَ ـوْ تُهُ حَ ظْ حَ ـا الَ مَّ يلِي عَ مِ رُ زَ بـِ . أُخْ ـلُ اصَ   أَتَوَ
ا. هَ يْشِ اكِنِ عَ أَمَ وَ

ا  هَ قُ أُلْصِ ا وَ ـهَ يْشِ اكِنِ عَ أَمَ انَـاتِ وَ يَوَ نِ الحَ ا عَ رً ـوَ   أَقُـصُّ صُ
. جيَّةٍ ارِ ةٍ خَ قَ رَ لَى وَ عَ

ا. ادًّ صُّ حَ قَ ونُ المِ دْ يَكُ .قَ رُ ذَ    أَحْ

رَ ثَ فُ أكْ شِ تَكْ أَسْ

اكِنَ  ي أَمَ تَلِفةُ فـِ انَـاتُ المخْ يَوَ ا تَعِيشُ الحَ ـاذَ . لِمَ ـتَنْتجُ  أَسْ

؟ تَلِفةٍ خْ مُ

   
 

ةٍ عَ نَوِّ تَ تٍ مُ الَّ جَ ةٍمَ عَ نَوِّ تَ تٍ مُ الَّ جَ مَ

صٍّ قَ مِ

ينٍ  وِ لْ مِ تَ الَ أَقْ

ةٍ قَ ةٍ الصِ ادَّ مَ
   


                   

ةٍ ابَ ا لِغَ جً وذَ لُ نَمُ مَ أَعْ

. جٍ وذَ لِ نَمُ مَ لِ عَ الَ ابَةٍ مِنْ خِ نَ غَ طِ وْ يُ مَ تُنْشِ سَ

ةً  قَ رَ مُ وَ دِ ـتَخْ أَسْ نِ ، وَ ـوَّ لَ قِ المُ رَ ـةٍ مِنَ الـوَ وعَ مُ جْ تَـارُ مَ   أَخْ
. جِ وذَ ة لِلنَّمُ يَّ فِ لْ خَ ةٌ كَ دَ واحِ

ابَةِ. يَوانَاتِ غَ حَ ارٍ ، وَ جَ أَشْ ابٍ وَ شَ عْ ا ألِ رً وَ     أَقُصُّ صُ

ا  اقً رَ قُ أَوْ أُلْصِ ، وَ يَّةِ فِ لْ ـةِ الخَ قَ رَ لَى وَ اتِي عَ ـومَ سُ قُ رُ   أُلْصِ

انِ . صَ لَى األَغْ عَ

انَاتُ  يَوَ ا الحَ . مَ هُ أتُ ي أَنْشَ ذِ ةِ الَّ ابَ طِنِ الغَ وْ نْ مَ ثُ عَ دَّ    أَتَحَ
؟ و فِيهِ نْمُ تِي تَ ا النَّبَاتَاتُ الَّ ؟ مَ تِي تَعِيشُ فِيهِ الَّ

   
 

ٌ 

صٍّ قَ مِ

ةٍ قَ صِ ةٍ الَ ادَّ مَ

نَةٍ وَّ لَ اقٍ مُ رَ أَوْ

ارٍ جَ اقِ أَشْ رَ أَوْ

صٍّ قَ مِ

ةٍ قَ صِ ةٍ الَ ادَّ مَ

ةٍ يَّ مِ لْ تٍ عِ الَّ جَ مَ
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ل رسِِ األَوَّ تِبارُ الدَّ االسم   اخْ

. الٍ ؤَ لِّ سُ ةِ لِكُ يحَ حِ ابةِ الصَّ جَ ولَ اإلِ لَمِ حَ طُ بِالْقَ وِّ أُحَ

؟. ١ ةُ ابَ طِنُهُ الغَ وْ يَوانَاتِ التَّالِيَةِ مَ أَيُّ الحَ

A1AS_C04_L01_003_SC07 
A1AS_C03_L02_002_SC07 

A1AS_C04_L01_001_SC07 

؟. ٢ ابٌ شَ ثُرُ فِيهِ األَعْ عٌ وتَكْ اسِ انٌ وَ كَ واطِنِ التَّالِيَةِ مَ أَيُّ المَ

فُ هْ الكَ بِيَّةُ   شْ ةُ العُ نْطَقَ المِ ةُ    ابَ الغَ  

اءِ؟. ٣ رَ حْ طِنِ الصَّ وْ عيِشُ فيِ مَ انَاتِ التَّالِيَةِ يَ يَوَ أَيُّ الحَ
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المملكة العربية السعودية

















 


 .واطن اليابسة يصف مَ
 .يتعرف مواطن اليابسة املختلفة


←

اقرأ عنوان الدرس مع الطالب، ثم اسأل:

  ،أعـط أمثلة عـىل مواطن اليابسـة. إجابات حمتملـة: الغابة
الصحراء، املنطقة العشبية.

ر الطالب بمفهوم كل من الصحراء والغابة الذين درسـومها  ذكّ
يف الفصل الثاين، ثم اسأل:

  كيـف تسـتطيع بعـض النباتـات واحليوانـات العيـش يف
الصحراء؟ وكيف يستطيع بعضها اآلخر العيش يف الغابة؟

عنـوان  حتـت  التعلـم  جـدول  يف  الطـالب  إجابـات  اكتـب 
«ماذا نعرف؟».

         

    

يشُ في  تِي تَعِ يَوانَـاتِ الَّ الْحَ اتَاتِ وَ بَ اعُ النَّ نْوَ ـا أَ مَ
؟ اءِ رَ حْ نِ الصَّ طِ وْ مَ

    

اقرأ سـؤال «أنظر وأتسـاءل»، واطلـب إىل الطالب وصف 
النباتات واحليوانات يف الصورة، ثم اسأل:

 هل توجد هذه النباتات واحليوانات يف كل مكان؟ ملاذا؟

اكتـب إجابات الطالب عىل السـبورة، وانتبه إىل أية مفاهيم 
غري صحيحة قد تكون لدهيم ، وعاجلها يف أثناء سري الدرس.




امل. قبل القـراءة اعرض عليهم غالف الكتاب،  ا للطالب عن اجلِ اقـرأ كتابً
واطلـب إليهـم توقـع موضوعاتـه. بعـد القراءة اسـأهلم عن مكان معيشـة 

.اجلمل، وماذا يأكل، وما إذا كان يمكنه العيش يف بيئات أخر









دقيقة                           فردي أو ثنائي                          فردي أو ثنائي                          فردي أو ثنائي

أحرض جمالت متنوعـة حتتوي عىل صور 
حيوانات خمتلفـة يف مواطنها املختلفة. ألصق خارطة العامل عىل 

احلائط لتحديد أماكن عيش احليوانات املختلفة.

 يسـتخدم الطـالب يف هذا النشـاط الصـور ملالحظة 
املواطن املختلفة عىل اليابسة ووصفها.



 ارشح طريقة عمل النشـاط للطالب، واعـرض عليهم إحد
الصور، ثم اسأل: أين يعيش هذا احليوان؟ وملاذا؟

  أعط الطالب جمالت حتتوي عىل صور حيوانات 
خمتلفة.

  راجع مع الطالب احتياجـات احليوانات لكي 
تعيـش، واطلـب إىل كل منهـم إخبـار زميله عـن احليوان 
الـذي وجـده يف املجلـة، ويصفـه لـه، وأن يـرشح لزميله 
كيف يسـتخدم احليوان يف الصورة املكان الذي يعيش فيه 

ليحصل عىل حاجاته.

  اطلـب إىل كل طالـب قـص صـور للحيوان الـذي وجده 
واملـكان الـذي يعيش فيـه. احذر: قبـل أن يبـدأ الطالب 
ا عن شـفرات  بقـص الصور، ذكرهـم بإبقـاء أيدهيم بعيدً

املقص احلادة.

 (انظر كراسة النشاط ص٢٠)   
ه نقاش الطالب إىل سـبب عيـش احليوانات   أسـتنتج. وجّ
املختلفـة يف أماكـن خمتلفـة، ثـم اسـأل: مـا أجزاء جسـم 
احليوان التي تسـاعده عىل العيش يف موطنه؟ كيف تساعد 

النباتات احليوانات عىل العيش؟



زيارتـه،  يتمنـون  مـكان  هنـاك  كان  إذا  الطـالب عـام  اسـأل 
وناقشـهم حول منـاخ وطبيعة ذلك املكان ، ثـم دعهم يتوقعوا 
أنـواع احليوانـات والنباتات التي قد تعيش هناك، ثم شـجعهم 
عـىل البحـث عـن احليوانـات والنباتـات التـي تعيـش هنـاك.

؟ انَاتُ يَوَ يشُ الْحَ يْنَ تَعِ أَ

نِ  اكِ أَمَ تِ وَ الَّ جَ انَاتٍ فِي المَ يَوَ رِ حَ وَ رُ إِلى صُ نْظُ . أَ ظُ حِ  أُالَ

ا. هَ يْشِ عَ

انَاتِ  يَوَ لَ الحَ ـوْ هُ حَ تُ ظْ حَ ـا الَ مَّ يلِي عَ مِ رُ زَ بـِ . أُخْ ـلُ اصَ تَوَ  أَ

ا. هَ يْشِ نِ عَ اكِ أَمَ وَ

ا  هَ قُ لْصِ أُ ا وَ ـهَ يْشِ نِ عَ اكِ أَمَ انَاتِ وَ يَوَ نِ الحَ ا عَ رً ـوَ   أَقُصُّ صُ

ةٍ. جيَّ ارِ ةٍ خَ قَ رَ ى وَ لَ عَ

ا. ادًّ صُّ حَ قَ ونُ المِ دْ يَكُ . قَ رُ ذَ   أَحْ

رَ ثَ َكْ أ       

لِفةُ  تَ انَاتُ المخْ يَوَ يشُ الحَ ا تَعِ اذَ . لِمَ نْتجُ تَ   أَسْ

لِفةٍ؟ تَ خْ نَ مُ اكِ فِي أَمَ

  

صٍّ قَ مِ

ةٍ عَ نَوِّ تَ تٍ مُ الَّ جَ مَ

   

ينٍ  وِ لْ مِ تَ الَ أَقْ

ةٍ قَ ةٍ الصِ ادَّ مَ

    



يستخدم سلم التقدير التايل لتقويم أداء الطالب:

   () حيدد الصور املطلوبة بدقة. 
() يستخدم املقص بشكل دقيق لقص الصور املطلوبة.

() يربط بني احليوان ومكان معيشته بشكل صحيح.
() يتواصل مع زمالئه ويشاركهم النتائج.

ام بصورة صحيحة.  ينفذ ثالث مهّ
 ينفذ مهمتني بصورة صحيحة.

 ينفذ مهمة واحدة بصورة صحيحة.











 
أقرأ وأتعلم

 
التوقع هو ختمني ملا قد

حيدث يف املستقبل.


←

 بعـض احليوانات هلـا تكيفات تسـاعدها عىل 
العيش يف الصحراء.بعد قراءة النص، اسأل: 

  :كيف تسـتطيع اإلبل العيـش يف الصحراء؟ إجابات حمتملة
ختزن املاء، وهلا خف، وتستطيع أكل األشواك.

  :كيف تستطيع السحايل العيش يف الصحراء؟ إجابات حمتملة
ا. هلا جلد خشن، ختتبئ يف اجلحور، ال خترج يف النهار كثريً

←
املوطن: اكتب كلمة موطن عىل السبورة، وأخربهم أن املوطن هو 
املكان الذي تعيش فيه املخلوقات احلية، ثم اطلب إليهم ذكر أمثلة.

  إجابة السؤال
إجابات حمتملة: اجلمل، اجلربوع، الصبار.

ما الذي حدث؟ماذا أتوقع؟

املنظم التخطيطي (٣)

؟ اءِ رَ حْ نُ الصَّ طِ وْ ا مَ مَ

ا  أَ لَهَ يَّ هَ ، وَ انَاتِ يَوَ الَى - الحَ تَعَ انَهُ وَ بْحَ هُ - سُ قَ اللَّ لَ خَ

 . اءُ رَ حْ نِ الصَّ اطِ وَ هِ المَ ذِ مِنْ هَ . وَ ةً لِفَ تَ خْ نَ مُ اطِ وَ مَ

ي  انُ الَّذِ كَ وَ الْمَ نُ هُ طِ وْ الْمَ

 . يَّةُ اتُ الْحَ وقَ لُ خْ تَعِيشُ فِيهِ الْمَ

اءِ نَبَاتَاتٌ  رَ حْ يشُ فِي الصَّ تَعِ

 . اناتٌ يَوَ حَ وَ

       

اءِ رَ حْ انَاتِ فِي الصَّ يَوَ الحَ اتَاتِ وَ بَ ضُ النَّ يشُ بَعْ تَعِ

. اءِ رَ حْ يشُ فِي الصَّ اتَاتٍ تَعِ بَ انَاتٍ أَوْ نَ يَوَ ي حَ مِّ   أُسَ

    
            

    
    

         
  

←

←

       

←
 . اءِ رَ حْ الِي فِي الصَّ حَ يشُ السَّ تَعِ

ي  انُ الَّذِ كَ وَ الْمَ  هُ

 . يَّةُ اتُ الْحَ وقَ لُ خْ تَعِيشُ فِيهِ الْمَ

اءِ نَبَاتَاتٌ  رَ حْ يشُ فِي الصَّ تَعِ

اءِ رَ حْ انَاتِ فِي الصَّ يَوَ الحَ اتَاتِ وَ بَ ضُ النَّ يشُ بَعْ تَعِ

← اءِ. رَ حْ الِي فِي الصَّ حَ يشُ السَّ تَعِ




خلـق اهللا اإلبـل وهيّأهـا لتتمكـن مـن العيش يف موطـن حار 
ا لتسـتطيع  فًّ وجـافّ مثل الصحـراء؛ فقد وهب هلا اهللا تعاىل خُ
ا تستطيع من  ا سنامً السـري عىل الرمال الناعمة، ووهب هلا أيضً
خاللـه االحتفـاظ باملاء فـرتة قد تصـل إىل أسـبوعني أو أكثر، 
وللجمل شـفة مشـققة يسـتطيع هبـا التغذ عىل الشـجريات 

الصحراوية ذات األشواك.

  ملزيد من املعلومات ارجع إىل:    

اخللفية العلمية يف هناية الدليل وإىل املوقع اإللكرتوين
www.obeikaneducation.com 





ا حليوانات ونباتات تعيش يف املناطق العشبية. اعرض عىل الطالب صورً

  اذكر أسامء احليوانات يف الصور، واطلب إىل الطالب 
إعادة ذكرها، ثم اكتبها عىل السبورة.

ل بسيطة، مثل: الزرافة ع الطالب عىل كتابة مجُ جِّ   شَ

تعيش يف ......... الزرافة تعيش يف املناطق العشبية.

  اطلب إىل الطالب تفسـري سبب انتامء حيوان ما إىل 
جمموعته.










←

 بعـض احليوانات هلـا تكيفات تسـاعدها عىل 
العيش يف املناطق العشبية. بعد قراءة النص، اسأل:

  ملـاذا يوجد عـدد قليل من األشـجار أو ال يوجـد أي منها يف
املناطـق العشـبية؟ إجابة حمتملـة: قد تكون املناطق العشـبية 

جافة بحيث ال توفر املاء الذي حتتاج إليه األشجار لتعيش.

←
اطلب إىل الطالب النظر إىل الصور وقراءة رشوحها، ثم اسأل:

  :ما نوع النباتات التي تعيش يف املناطق العشبية؟ إجابة حمتملة
أعشاب حشائش.

  ما أمهية الرقبة الطويلة للزرافة؟ إجابة حمتملة: تسـاعدها عىل
تنـاول أوراق األشـجار العاليـة، ورؤية احليوانـات التي قد 

هتامجها.

  مـا نـوع النباتات التي تعيـش يف املناطق العشـبية؟ إجابات  
حمتملة: أعشاب، حشائش.

←

مـن  العشـبية  املنطقـة  أن  للطـالب  ـح  وضّ العشـبية:  املنطقـة 
املواطن الواسـعة تنمو فيها كثري من األعشـاب، وهي غذاء جيد 

للحيوانات.

  إجابة السؤال
إجابة حمتملة: تتميز املنطقة العشبية بأهنا منطقة واسعة، 

وفيها غذاء جيد آلكالت األعشاب.

. انَاتِ يَوَ حَ يِّدٌ لِلْ اءٌ جَ ذَ ي غِ هِ ، وَ ةٌ ثِيرَ ابٌ كَ شَ ةِ أَعْ بِيَّ شْ ةِ العُ قَ نْطَ في المِ

بِيَّةِ؟ شْ ةِ العُ قَ نْطَ نُ المِ طِ وْ ا مَ مَ

؛  ةُ ـبِيَّ شْ ةُ الْعُ قَ نْطَ ـا الْمِ ـنِ أَيْضً اطِ وَ ـنَ المَ مِ

 ، ةٌ ثِيرَ ابٌ كَ شَ ا أَعْ ةٌ فِيهَ ـعَ اسِ ةٌ وَ قَ نْطَ يَ مِ هِ وَ

. نَةً ى آمِ بْقَ انَاتُ لِتَ يَوَ ا الْحَ بِئُ فِيهَ تَ تَخْ

؟ بِيَّةُ شْ ةُ العُ قَ نْطَ زُ المِ يَّ تَمَ   بِمَ تَ

      

لِ  نَاوُ تَ ى  لَ عَ ها  دُ اعِ تُسَ ةٌ  يلَ وِ طَ بَةٌ  قَ رَ ا  لَهَ ةُ  افَ رَ الزَّ
الِيَةِ. ارِ الْعَ جَ شْ اقِ األَ رَ أَوْ



ا ملبدأ الفروق الفردية من خالل:  تلبّي هذه األسئلة احتياجات الطالب وفقً

  اطـرح أسـئلة عـىل النحو التـايل للتأكـد من فهـم الطالب 
ملحتو الدرس:

 .ما احليوانات التي تعيش يف املناطق العشبية؟ األرانب والزراف

 اسـتخدم هذا النمط من األسـئلة لتنمية مهـارة التفكريلد  
الطالب:

  :كيف تبدو منطقة سـكنك لو حتولت إىل منطقة عشـبية؟ إجابة حمتملة
سيكون فيها أعشاب أكثر، وعدد قليل من األشجار.









 
←

 بعـض احليوانات هلا تكيفات تسـاعدها عىل 
العيش يف موطن الغابة.بعد قراءة النص، اسأل:

  ،ما احليوانات التي تعيش يف الغابة؟ إجابات حمتملة: الغزال
األسد، القرد.

  ما التكيفات التي تسـاعد األشـجار عىل العيـش يف الغابة؟
 إجابة حمتملة: ترتفع األشـجار عاليًا فوق النباتات األخر

لكي تتمكن من احلصول عىل حاجتها من ضوء الشمس.

  :مـاذا تسـتفيد احليوانات مـن األشـجار؟ إجابـات حمتملة
.احلصول عىل الطعام واملأو

←

الغابـة: اكتب كلمـة (غابة) عىل السـبورة، واطلب إىل الطالب 
حتديد أماكن ورودها يف النص، و اسـتخدام هذه الكلمة يف مجلة 

مفيدة.

 

اطلـب إىل الطـالب تأمل الصـورة يف صفحـة  ووصفها. ثم 
اسأل:

ملاذا يسـمي نقار  اخلشـب هبذا االسـم؟ إجابة حمتملة: ألنه ينقر 
.األشجار بحثًا عن الغذاء، وللحصول عىل مأو

 توفر الشـجرةُ الغذاء واملأو
لنقار اخلشب.

١٥ دقيقةفراد

ا ملوطن غابة.   يعمل نموذجً

ن، مقصات، مادة الصقة،   ملوَّ  أوراق أشجار، ورق مقوّ
أقالم تلوين.

ن، واطلـب إليهم اسـتخدام ورقة   ملـوَّ دِ الطـالب بـورق مقـوّ وِّ   زَ
واحدة كخلفية للنموذج.

عِ الطالب عىل رسم صور ألعشاب وأشجار وحيوانات تعيش  ـجِّ   شَ
يف الغابة، ثمّ قص الصور.

  اطلـب إليهـم عمل نمـوذج للغابة بإلصـاق الصور 
دهم بأوراق أشجار  عىل اخللفية التي اختاروها، وزوّ

ليلصقوها عىل األشجار يف النموذج.

ابَةٍ. ا لِغَ جً وذَ لُ نَمُ مَ أَعْ

ابَةِ؟ نُ الْغَ طِ وْ ا مَ مَ

. ةٌ يلَ وِ طَ ةٌ وَ ثِيرَ ارٌ كَ جَ و فِيهِ أَشْ نْمُ رُ تَ نٌ آخَ طِ وْ ةُ مَ الْغابَ

؛  ـرَ خْ اتَـاتِ األُ بَ قَ النَّ ـوْ الِيًـا فَ ارُ عَ ـجَ شْ تَفِـعُ األَ رْ تَ

ءِ  وْ ا مِنْ ضَ تِهَ اجَ ـى حَ لَ ولِ عَ صُ نَ مِنَ الْحُ كَّ تَمَ ـيْ تَ لِكَ

. سِ مْ الشَّ

       







  إجابة السؤال
من  طعامها  عىل  حتصل  احليوانات  بعض  حمتملة:  إجابات 
خيزن  أو  األشجار  يف  يعيش  اآلخر  وبعضها  الغابة،  أشجار 

الطعام داخلها.

 


←
راجع الطالب فيام تعلمـوه عن مواطن عيش احليوانات، وأعد 
ل  طرح سـؤال «الفكـرة العامة»: أيـن تعيش احليوانات؟ سـجّ

إجابات الطالب يف جدول التعلّم.

←
 

التخطيطـي  املنظـم  اسـتخدم 
ملهـارة القـراءة التـايل ملراجعة 
للـدرس  الرئيسـة  الفكـرة 
وتفاصيلها، ثم اسأل: ما الذي 
يمكن أن حيدث لنقار اخلشب 

إذا قطعت أشجار الغابة؟

ث ر، وأحتدَّ أفكِّ
   سـتنتقل احليوانـات إىل مـكان آخـر لتعيش فيه، 

وستبدأ
النباتات يف النمو ثانية.

  إجابـة حمتملة: الـزراف، واألرانب، 
واألعشـاب تعيش يف املنطقة العشبية، أما األشجار، والغزالن، 

وبعض أنواع الطيور فتعيش يف الغابة.

       
د الطـالب بمجـالت عن الطبيعـة حتتوي عىل صـور حيوانات  وِّ زَ
تعيش يف الغابة أو الصحراء. أو استعِنْ بطبع الصور عن احلاسوب 
ع الطالب عىل عمـل لوحة فنية حليوان يعيش يف  ـجِّ شَ أو الكتب. وَ
الغابة أو الصحراء، وتسمية أجزاء جسمه التي تساعده عىل العيش 

يف موطنه.

ما الذي حدث؟ماذا أتوقع؟

نقـار  ينتقـل  قـد 
اخلشب إىل مكان 

آخر

بنى نقار اخلشـب 
يف  ا  جديـدً ـا  عشًّ

شجرة أخر

م التخطيطيّ (٣) املنظّ

ـهِ  امِ عَ ـى طَ لَ ـلُ عَ صُ يَوانـاتِ يَحْ ـضُ الْحَ بَعْ

عَ  ذْ ذُ جِ تَّخِ رُ يَ ـا اآلخَ هَ ضُ بَعْ ، وَ ـجارِ شْ مِنَ األَ

هِ. امِ عَ نًا لِطَ زَ خْ نًا، أَوْ مَ كَ سْ ةِ مَ رَ جَ الشَّ

ا  ـبً نَاسِ مُ نًـا  طِ وْ مَ الْغابَـةُ  ـدُّ  عَ تُ ا  ـاذَ لِمَ   
؟ انَاتِ يَوَ حَ لِلْ

؟. ١ ابَةٌ تَرقَتْ غَ ا احْ ثُ إِذَ دُ ا يَحْ اذَ . مَ عُ قَّ تَوَ أَ

ةِ؟. ٢ ابِسَ نِ اليَ اطِ وَ يشُ فِي مَ ي يَعِ ا الَّذِ . مَ يُّ اسِ سَ الُ األَ ؤَ السُّ

                              
ا. نَهَ يْ نُ بَ ارِ قَ أُ ، وَ ابَةِ الغَ اءِ وَ رَ حْ يشُ فِي الصَّ انَاتٍ تَعِ يَوَ ا لِحَ رً وَ عُ صُ مَ أَجْ

ابةٍ. اءَ أَوْ غَ رَ حْ ا لصَ قً لْصَ لُ مُ مَ أَعْ
www.obeikaneducation.com :عُ إِلى   أرجِ    

        

بِ  شَ ارَ الخَ بَاتُ نَقَّ ا النَّ ذَ دُ هَ اعِ يْفَ يُسَ كَ
اتِهِ؟ اجَ لَى حَ ولِ عَ صُ ى الحُ لَ عَ

     

   



 



دْ الطـالب بقائمة حليوانات عـدة، مثل: الدب،  وِّ زَ
والضفدع، والفراشـة. واكتب عىل السـبورة الكلامت  

التاليـة: ثدييـات، طيـور، زواحف، برمائيات، أسـامك، 
حـرشات واطلـب إىل الطـالب كتابة الكلمـة املناسـبة أمـام كل حيوان يف 

الصورة أو ذكرها.














 






 











 




 






يصف مواطن املياه. �

يوضح كيف حتصل النباتات واحليوانات عىل  �
حاجاهتا يف املواطن املائية.

    

      

اتَاتُ  بَ ـا النَّ يَـاهِ. مَ ـاةٌ بِالمِ طَّ غَ ضِ مُ رْ اءِ األَ ـزَ ـمُ أَجْ ظَ عْ مُ
؟ اءِ نِ المَ طِ وْ يشُ فِي مَ تِي تَعِ انَاتُ الَّ يَوَ الحَ وَ
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االسم    سِ رْ يديٌّ للدّ هِ طّطٌ تَمْ خَ مُ

               
              

      

. اتِ اغَ رَ ءِ الفَ لْ لَى مَ نِي عَ دَ اعِ مُ كِتَابِي لِيُسَ دِ تَخْ أَسْ

          

١ .. ةَ بَ ذْ ونُ عَ دْ تَكُ قَ ونُ   مالحة   وَ دْ تَكُ يَاهُ قَ المِ

٢ .. ةُ ا اليَابِسَ يطُ بِهَ ، تُحِ ةِ بَ ذْ يَاهِ العَ اطِنِ المِ وَ نْ مَ طِنٌ مِ وْ   البحيرة   مَ

ةِ.. ٣ يْرَ ا في البُحَ عً اناتُ مَ يوَ تَعِيشُ بَعْضُ    النَّباتَاتُ    والحَ

ا.. ٤ هَ ا    مأو   لَ هَ ذُ تَّخِ تَ ةِ وَ يْرَ ا فِي البُحَ هَ امَ دُ طَعَ انَاتِ تَجِ يوَ نَ الحَ ثِيرٌ مِ كَ



سِ رْ داتُ الدَّ رَ فْ االسم   مُ

               
              

      

لَّ  فُ كُ الً تَصِ مَ تُبُ جُ ةٍ، ثُمَّ أَكْ ورَ لِّ صُ لَى كُ لُّ عَ ةِ الَّتِي تَدُ يحَ حِ ةِ الصَّ لِمَ ولْ الكَ حَ لَمِ طُ بِالقَ وِّ ، وأُحَ رَ ـوَ ـلُ الصُّ أَمَّ أَتَ
 . ائِيَّةِ اطِنِ المَ وَ هِ المَ ذِ نْ هَ طِنٍ مِ وْ مَ

  المحيـط موطن واسـع وعميق مملـوء بالمياه 
المالحـة، يعيـش فيه كثير من الثدييات واألسـماك 

والنباتات  

 البحيرة موطن فيه مياه عذبة ونباتات وحيوانات 
تعيش معـا وتجد غذاءها فيه، ويسـتفيد بعضها من 

بعض  

يطٌ حِ ةٌ                     مُ يْرَ بُحَ

 .٢

 .١

يطٌ حِ ةٌ                     مُ يْرَ بُحَ
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 املنظم التخطيطي (١)

الفكرة الرئيسة

التفاصيلالتفاصيلالتفاصيل







ةَ ورَ أُ الصُّ رَ أَقْ مُ    االسْ

         
ةِ.  يْرَ طِنِ البُحَ وْ يَّةً فِي مَ لُوقَاتٍ حَ خْ ةُ مَ ورَ هِ الصُّ ذِ بَيِّنُ هَ تُ

: لِ التَّالِيَةِ مَ ن الجُ الًّ مِ لَ كُ مِ ةِ ألُكْ حيحَ ةِ الصَّ ابَ جَ لَ اإلِ وْ لَمِ حَ طُ بِالْقَ وِّ أُحَ

دُ                    . ١ ا يُوجَ ذَ ةِ هَ يْرَ طِنِ البُحَ وْ في مَ

انَاتٌ  يَوَ حَ بَاتَاتٌ وَ نَ طْ    قَ انَاتٌ فَ يوَ حَ طْ    قَ بَاتَاتٌ فَ نَ

اءِ و                    . ٢ بَحُ أَوْ تَغُوصُ فِي المَ ةِ تَسْ ورَ يُورُ فِي الصُّ الطُّ

بِيضُ تَ امَ    طُ الطَّعَ تَقِ لْ تَ تَطِيرُ   

و                    . نْمُ ةُ النَّبَاتَاتِ تَ يَ ؤْ كِنُنِي رُ مْ يُ

طْ قَ ةِ فَ يْرَ نِ البُحَ ا عَ يدً عِ بَ ا   هَ لَ وْ حَ ةِ وَ يْرَ فِي البُحَ اءِ   طْحِ المَ قَ سَ فَوْ
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؟  اءِ انَاتُ فِي الْمَ يَوَ الْحَ اتَاتُ وَ بَ يشُ النَّ يْفَ تَعِ كَ

؟  جَ الْماءِ ارِ يْشَ خَ عَ ةُ الْ كَ مَ تَطِيعُ السَّ لْ تَسْ . هَ عُ قَّ أَتَوَ   
لِماذا؟ 

   


                

ةَ  كَ ـمَ السَّ اءَ وَ مَ الْ النَّبَاتَ وَ ى وَ صَ عُ الْحَ ا. أَضَ وذَجً لُ نَمُ مَ  أَعْ

 . ضِ وْ في الْحَ

فُ  أَتَعرَّ ةِ، وَ بِّـرَ كَ مُ ـةِ الْ سَ دَ عَ ةِ بِالْ كَ ـمَ . أَنْظُرُ إِلَى السَّ ظُ حِ    أُالَ

. اءِ مَ يْشِ فِي الْ عَ لَى الْ ا عَ هَ مِ سْ زاءُ جِ ا أَجْ هَ دُ اعِ يْفَ تُسَ كَ

 . دُ فيهِ ما يُوجَ ضِ وَ وْ ةً لِلْحَ ورَ مُ صُ سُ . أَرْ لُ اصَ   أَتَوَ

رَ ثَ فُ أَكْ شِ تَكْ أَسْ

    

نَباتٍ

ى صً حَ

افٍ فَّ ضٍ شَ وْ حَ

ةٍ بِّرَ كَ ةٍ مُ سَ دَ عَ

اءٍ مَ

ةٍ كَ مَ سَ

   


                

ٌ 
يطِ حِ طِنُ المُ وْ مَ ةِ وَ يْرَ طِنُ البُحَ وْ مَ

   
انَـاتٍ تَعِيشُ فِي  يَوَ رٍ لِحَ ـوَ نْ صُ تٍ عَ الَّ جَ ي مَ ـثُ فـِ    أَبْحَ

. يطِ حِ  تَعِيشُ فِي المُ ةٍ وأُخرَ يرَ بُحَ

 تَعِيشُ  ةٍ وأُخرَ يرَ انَاتٍ تَعِيشُ فِي بُحَ يوَ ا لِحَ رً وَ    أَقُصُّ صُ
يطِ حِ فِي المُ

ةٍ  يرَ ي تَعِيشُ فِي بُحَ تـِ يَوانَاتِ الَّ رَ الحَ وَ . أَضعُ صُ نِّـفُ   أُصَ

ي تَعِيـشُ فِي  تـِ يَوانَـاتِ الَّ ـورَ الحَ صُ ، وَ وعـةٍ ي مَجمُ فـِ

. رَ ةٍ أُخْ وعَ مُ جْ يطِ فِي مَ حِ المُ

ةٍ في جدول. وعَ مُ جْ لَّ مَ قُ كُ    أُلصِ

ةٍ يَّ مِ لْ تٍ عِ الَّ جَ مَ

صٍّ قَ مِ

قٍ رَ وَ

ةٍ قَ ةٍ الصِ ادَّ مَ يطِ حِ يَوانَاتُ المُ يرةِحَ يَوانَاتُ البُحَ حَ
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رسِِ الثَّاني تِبارُ الدَّ اخْ االسم   

. الٍ ؤَ لِّ سُ ةِ لِكُ يحَ حِ ابةِ الصَّ جَ ولَ اإلِ لَمِ حَ طُ بِالْقَ وِّ أُحَ

؟. ١ يطِ حِ رِ أَوِ المُ نِ البَحْ ةُ عَ يرَ تَلِفُ البُحَ فِيْمَ تَخْ

ةٌ بَ ذْ ها عَ ياهُ ةُ مِ يرَ البُحَ اكٌ     مَ ا أَسْ ةُ فِيهَ يرَ البُحَ بَاتَاتٌ    ةُ فِيها نَ يرَ البُحَ  

؟. ٢ يطِ حِ وطِنِ المُ لَى مَ لُّ عَ دُ رِ التَّالِيَةِ يَ وَ  أَيُّ الصُّ

ةِ؟. ٣ يرَ عِيشُ فِي البُحَ يَوانَاتِ التَّاليةِ يَ أَيُّ الحَ

البَطُّ  شِ     رْ كُ القِ مَ سَ وتُ    الحُ  

ا؟ اذَ ةِ؟ لِمَ يْرَ يْشَ فِي البُحَ يطِ العَ حِ عِيشُ فِي المُ ي يَ ذِ كُ الَّ مَ تَطِيعُ السَّ سْ لْ يَ . هَ تُبُ أَكْ ، وَ رُ كِّ أُفَ

 

   

   

         
    

يْشَ  يطِ العَ مك المحِ تَطيع سَ لكَ ال يَسْ ، لِذَ بةٌ ذْ ياهها عَ ، والبحيرةُ مِ ةِ الِحَ ياهِ المَ يطِ يَعيش فِي المِ ك المحِ مَ سَ

 . تلِفٌ وطِنٌ مخْ ، ألَنَّها مَ فِي البحيرةُ

.( يد الكتَابةَ ن ال يجِ ا لِمَ ويَّ فَ ؤالِ شَ ذا السّ نْ هَ (يمكن اإلجابة عَ
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←

ـر الطالب بأن النباتـات واحليوانات تعيش عىل اليابسـة كام  ذكّ
تعيش يف املاء، ثم اسأل:

 ما املواطن املائية املختلفة؟

  كيـف تتمكـن النباتـات واحليوانـات مـن العيـش يف املـاء
وحتصل عىل حاجاهتا؟

ـل إجابــات الطــالب يف جــدول التعلــم يف عمــود سـجّ
 "ماذا نعرف؟".

اقـرأ اجلملة بصوت مرتفع مع الطـالب، ثم اعرض عليهم 
خريطة العامل أو نموذج الكرة األرضية لتدعم هذه العبارة.

اقرأ سـؤال «أنظر وأتساءل»، وسجل إجابات الطالب عىل 
السبورة، ثم اسأل:

  هـل تعيش النباتـات واحليوانات املكتوبة عىل السـبورة
مجيعها يف املوطن املائي نفسه؟

  كيـف تسـاعد احليوانـات والنباتـات التـي تعيـش يف
ـا لكـي تعيش؟ إجابة حمتملـة: تأكل  املـاء بعضها بعضً
 للهـرب من  احليوانـات النباتـات وتسـتخدمها مـأوً

املفرتسات.

اكتـب إجابات الطالب عىل السـبورة، وانتبه إىل أية مفاهيم 
غري صحيحة قد تكون لدهيم ، وعاجلها يف أثناء سري الدرس. 




ا عن املخلوقات احلية التي تعيش يف مواطن  اعرض عىل الطالب فيلامً قصريً

املاء، ثم اسأل:

  ،ما أنواع املواطن املائية التي شـاهدهتا يف الفيلم؟ إجابات حمتملة: بركة
بحرية، حميط، بحار.

  مـا أنـواع احليوانـات والنباتات التـي تعيش يف هذه املواطـن؟  ما الذي
تعرفه عن هذه احليوانات؟

  ما الفرق بني احليوانات التي تعيش يف موطن البحرية، وتلك التي تعيش
يف موطن املحيطات؟ 







    

      

اتَاتُ  بَ ـا النَّ يَـاهِ. مَ ـاةٌ بِالمِ طَّ غَ ضِ مُ رْ اءِ األَ ـزَ ـمُ أَجْ ظَ عْ مُ
؟ اءِ نِ المَ طِ وْ يشُ فِي مَ تِي تَعِ انَاتُ الَّ يَوَ الحَ وَ

    




 .يصف مواطن املياه
  النباتات واحليوانات عىل حاجاهتا يف يوضح كيف حتصل 

املواطن املائية.



ز املوادّ املطلوبة للنشـاط، لوضعها داخل  جهّ
احلوض الشفاف. 

 تعريف الطـالب مفهوم النمـوذج الذي يمثل األشـياء 
احلقيقية، واستخدامه يف مالحظة حيوان يف موطن مائي.


ضع ماءً عذبًا يف احلوض، ثمّ اسأل:

 .ماذا تعني املياه العذبة؟ غري ماحلة
اطلـب إىل الطـالب وصـف مجيع املـوادّ التـي سيسـتخدموهنا يف 

النشاط لعمل النموذج.
 نبِّـه الطالب إىل عـدم وضع أيدهيـم أو أي أدوات أخر . 

داخل احلوض يف أثناء النقاش.

 بعد وضع املوادّ داخل احلوض، اسأل: كيف   
نعتني بالسمكة؟ إجابات حمتملة: تقديم املاء العذب والغذاء  

وتوفري املأو هلا.

  اطلـب إىل الطـالب وصـف السـمكة، وحركتها 
وسلوكها. كذلك أرشدهم إىل مالحظة زعانفها.

  اطلـب إىل الطـالب رسـم احلـوض وحمتوياتـه، 
وتسـمية األجزاء عىل الرسـم. ثمّ اسـأل: فيم يشـبه احلوض 

مسكن السمكة الطبيعي، وفيم خيتلف عنه؟

 (انظر كراسة النشاط ص٢٢)   
   اطلب إىل الطالب مالحظة خياشـيم السـمكة، ثمّ 
اسـأل: كيف تسـاعد اخلياشيم السـمكة عىل العيش يف املاء؟ 
إجابة حمتملة: تساعد السمكة عىل احلصول عىل األكسجني.

اطلـب إليهـم مقارنـة خياشـيم السـمكة بالرئتني عنـد حيوانات 
اليابسة، ثم اسأل: هل تستطيع السمكة العيش عىل اليابسة؟ ملاذا؟

اإلجابة: ال؛ ألهنا ليس هلا  رئتان.


اسأل: ما األسئلة التي تودّ طرحها حول األسامك؟ وكيف يمكنك 

إجياد إجابات عن هذه األسئلة؟

اقـرتح عـىل الطـالب زيـارة معرض لألسـامك احليـة، أو حمـل لبيع 
احليوانات األليفة. واطلب إليهم التحدث إىل زمالئهم عام شاهدوه.

مجيع الطالب                 مجيع الطالب                 ٢٥ دقيقة



يستخدم سلم التقدير التايل لتقويم أداء الطالب:

ـا ملوطـن مائـي باتباعه خطـوات العمل     () يعمـل نموذجً
بشكل صحيح ومتسلسل. 

ف أجزاءها  () يتفحـص السـمكة بالعدسـة املكربة ويتعـرّ
ووظيفة كل منها.

() يرسم صورة للحوض وما فيه.
() يتواصل مع زمالئه ويشاركهم النتائج.

ام بصورة صحيحة.  ينفذ ثالث مهّ
 ينفذ مهمتني بصورة صحيحة.

 ينفذ مهمة واحدة بصورة صحيحة.



مجيع الطالب                 مجيع الطالب                 ٢٥ دقيقة





اءِ؟ انَاتُ فِي الْمَ يَوَ الْحَ اتَاتُ وَ بَ يشُ النَّ يْفَ تَعِ كَ

ةَ  كَ مَ السَّ اءَ وَ الْمَ بَاتَ وَ النَّ ى وَ صَ عُ الْحَ ا. أَضَ جً وذَ لُ نَمُ مَ  أَعْ

. ضِ وْ في الْحَ

فُ  أَتَعرَّ ةِ، وَ بِّرَ كَ مُ ةِ الْ سَ دَ عَ ةِ بِالْ كَ ـمَ . أَنْظُرُ إِلَى السَّ ظُ حِ  أُالَ

يْشِ فِي  عَ لَـى الْ ا عَ هَ ـمِ سْ ـزاءُ جِ ا أَجْ هَ دُ ـاعِ يْـفَ تُسَ كَ

. اءِ مَ الْ

. دُ فيهِ ما يُوجَ ضِ وَ وْ ةً لِلْحَ ورَ مُ صُ سُ . أَرْ لُ اصَ تَوَ  أَ

ثَرَ َكْ أ       

؟  جَ الْماءِ ـارِ يْشَ خَ عَ ةُ الْ كَ ـمَ ـتَطِيعُ السَّ ـلْ تَسْ . هَ ـعُ قَّ  أَتَوَ

لِماذا؟

   

اءٍ مَ

ةٍ كَ مَ سَ

افٍ فَّ ضٍ شَ وْ حَ

ةٍ  بِّرَ كَ ةٍ مُ سَ دَ عَ

نَباتٍ

ى صً حَ

   

    







 
أقرأ وأتعلم


هي    
الفكـرة  األكثـر أمهيه يف 
النص والتفاصيل تعطي 
عـن  أكثـر  معلومـات 

الفكرة الرئيسة.


←

 بعـض النباتـات واحليوانـات تعيـش يف 
موطن البحريات ذات املياه العذبة.

بعد قراءة النص، اسأل.

  مـا حيوانـات موطـن البحـرية التـي تعيـش يف املـاء طـوال
الوقت؟ إجابة حمتملة: األسامك تعيش يف املاء طوال الوقت.

  مـا حيوانـات موطـن البحـرية التـي تعيـش يف املـاء بعض
الوقت؟ إجابة حمتملة: البط يعيش يف املاء بعض الوقت. 

←

عِ الطالب  ـجِّ شَ البحرية: اكتب كلمة (بحرية) عىل السـبورة، وَ
عىل وصفها، واطلب إليهم وضع الكلمة يف مجلة بسيطة.

 
اطلـب إىل الطـالب النظر إىل صورة موطـن البحرية، واقرأ 
سـؤال «أقـرأ الصـورة»، واكتـب إجابـات الطـالب عـىل 

السبورة، ثم اسأل: 
  ملـاذا تعيش الطيور قرب البحرية؟ إجابـة حمتملة: ألهنا جتد

املاء والطعام يف البحرية وبجوارها.
  ماذا يسـتفيد مالك احلزين مـن البحرية؟ إجابة حمتملة: جيد

فيها طعامه.
إجابات حمتملة: أعشـاب، 

شجريات، طيور، أسامك.

الفكرة الرئيسة

التفاصيلالتفاصيلالتفاصيل

() املنظم التخطيطي 

؟ نِ طِ وْ ا الْمَ ذَ يشُ فِي هَ تِي تَعِ ةُ الَّ يَّ اتُ الْحَ وقَ لُ خْ ا الْمَ مَ

     

ةِ؟ يْرَ نُ البُحَ طِ وْ ا مَ مَ

دْ  قَ ، وَ ةً الِحَ ـونُ مَ دْ تَكُ يَـاهُ قَ الْمِ

. بَةً ذْ ونُ عَ تَكُ

ـنِ  اطِ وَ ـنْ مَ ـنٌ مِ طِ وْ ةُ مَ يْـرَ بُحَ الْ

ـا  بِهَ يـطُ  تُحِ  ، بَـةِ ذْ العَ يَـاهِ  المِ

 . ةُ ابِسَ يَ الْ

    
           

   
    
   

←

←

ةِ. ← يْرَ هِ مِنَ البُحَ امِ عَ ى طَ لَ ينِ عَ زِ الِكٍ الحَ لُ طائِرُ مَ صُ ةِ. ←يَحْ يْرَ هِ مِنَ البُحَ امِ عَ ى طَ لَ ينِ عَ زِ الِكٍ الحَ لُ طائِرُ مَ صُ يَحْ

       




ا ملواطن البحرية ومواطن الغابة، ورتب الصور  اعـرض عىل الطالب صورً
يف جمموعتـني بحسـب املوطـن، بأن تعرض صـورة عىل الطـالب وتقول: 
بحرية أم غابة؟ ثم اطلب إىل كل طالب رسم حيوان يعيش يف كال املوطنني.

  شـجع الطـالب عـىل اسـتخدام عبـارات أو مجـل 
قصرية للتعبري عن الصورة.

 اطلب إىل الطالب اسـتخدام عبـارات أو مجل قصرية 
للتعبري عن رسومهم.

 ()شجع الطالب عىل استخدام املنظم التخطيطي  
للمقارنة بني موطن البحرية وموطن الغابة









  إجابة السؤال
النباتات،  عىل   تتغذ احليوانات  بعض  حمتملة:  إجابة 

وبعضها اآلخر يستخدم النبات مأو له.

←
نشاط   زود الطـالب بصـور حليوانـات خمتلفـة تعيـش يف 
موطـن البحـرية أو املحيط، واطلـب إىل كل منهم رسـم احليوان 

املفضل لديه يف املوطن املناسب له وعرض الرسوم عىل زمالئه.
ةِ؟  يْرَ بُحَ يْشِ في الْ ى الْعَ لَ انَاتِ عَ يَوَ اتَاتُ الْحَ بَ دُ النَّ اعِ يْفَ تُسَ  كَ

ةِ،  يْرَ ـا فِـي البُحَ عً انَـاتُ مَ يَوَ الْحَ اتَـاتُ وَ بَ يـشُ النَّ تَعِ

انَاتُ  يَوَ ـلُ الْحَ صُ . تَحْ ضٍ ـا مِنْ بَعْ هَ ضُ ـتَفيدُ بَعْ يَسْ وَ

ةِ،  يْرَ بُحَ و فِي الْ نْمُ تِي تَ اتَـاتِ الَّ بَ ا مِنَ النَّ هَ امِ عَ لَى طَ عَ

 لَها.  أْوً ا مَ هَ ذُ تَّخِ تَ وَ

لُوقَاتٍ  خْ ا لِمَ رً ـوَ عُ صُ مَ أَجْ

طِـنِ  وْ مَ ي  فـِ تَعِيـشُ  يَّـةٍ  حَ

ةِ. يْرَ البُحَ

ةِ. يْرَ بِ مِنَ البُحَ رْ زِّ بِالقُ عُ مِنَ اإلِوَ ا النَّوْ ذَ يشُ هَ ↓ يَعِ

      

ا ملخلوقات حية تعيش يف موطن البحرية أو املحيط.  جيمع صورً

 جمالت متنوعة، مقص، الصق، 
ورق.

  اطلـب إىل الطالب حتديـد صور احليوانات   اطلـب إىل الطالب حتديـد صور احليوانات 
التي تعيش يف موطن البحرية أو املحيط.

  اطلب إليهم قص هذه الصور بحذر.  اطلب إليهم قص هذه الصور بحذر.

  اطلب إىل كل طالب تبادل ورقته مع زميله.  اطلب إىل كل طالب تبادل ورقته مع زميله.

 جمالت متنوعة، مقص، الصق، 

  اطلـب إىل الطالب حتديـد صور احليوانات 

١٥ دقيقةجمموعات صغرية



تتكـون العديد من البحريات يف الصيف من ثالث طبقات من 
ا كافيًا من  املاء. تسـتقبل الطبقتـان األوىل والثانيـة منها مقـدارً
أشعة الشمس لنمو النباتات واحليوانات. أما الطبقة الثالثة فال 

يصلها الضوء، وحتتوي عىل بقايا حيوانات ونباتات متحللة.

  ملزيد من املعلومات ارجع إىل:    

اخللفية العلمية يف هناية الدليل وإىل املوقع اإللكرتوين
www.obeikaneducation.com 










←

 بعض النباتـات واحليوانات تعيش يف مياه 
موطن املحيط املاحلة. بعد قراءة النص، اسأل.

  :مـا احليوانـات التـي تعيـش يف املحيط؟ إجابـات حمتملـة
يتان، أسود البحر، األسامك. احلِ

  كيف حتتـاج النباتات واحليوانات بعضها إىل بعض للعيش
النباتـات  تـأكل  احليوانـات  حمتملـة:  املحيط؟ إجابـة  يف 

.وحيوانات أخر

←
انظر إىل الصورة يف الدرس، واقرأ الرشوحات، ثم اسأل:

  كيف تكيفت الدالفني للعيش يف املحيط؟ إجابة حمتملة: هلا
جلد سميك حيفظها دافئة.

←
قـد ال يدرك الطالب أن املحيط هو موطـن العديد من النباتات 

واحليوانات املتنوعة.

←

املحيط: اكتب كلمة (حميط) عىل السبورة، واطلب إىل الطالب 
حتديد أماكن ورودها يف النص، ثم اطلب إليهم وصف املحيط. 
ووضـع كلمـة حميط يف مجلـة مفيدة توضـح الفرق بـني املحيط 

وباقي أنواع املسطحات املائية.

ا  انِهَ دَ اعِ انِفُ يُسَ عَ زَ يْلٌ وَ ةِ ذَ كَ مَ .↑  لِلسَّ

. اءِ ةِ فِي المَ بَاحَ ى السِّ لَ عَ

؟ يطِ حِ نُ المُ طِ وْ ا مَ مَ

يَاهِ  نِ المِ اطـِ وَ نْ مَ ، مِ يـقٌ مِ ـعٌ عَ اسِ طِنٌ وَ وْ يـطُ مَ حِ الْمُ

اكِ  ـمَ األَسْ يِيَّاتِ وَ نَ الثَّدْ ثِيرٌ مِ عِيـشُ فِيهِ كَ ، يَ ـةِ الِحَ المَ

. نْ بَعْضٍ ا مِ هَ ضُ يدُ بَعْ تَفِ سْ يَ ، وَ النَّبَاتَاتِ وَ

. ضِ رْ حِ األَ طْ لى سَ نِ عَ واطِ بَرُ الْمَ حيطُ أَكْ الْمُ

ةِ. دَ بَارِ اهِ الْ يَ افِئًا فِي الْمِ يهِ دَ بْقِ يكٌ يُ مِ دٌ سَ لْ لفينُ لَهُ جِ الدُّ

المحيط أكبر المواطن على األرض.

       



ا ملبدأ الفروق الفردية من خالل: ّي هذه األنشطة احتياجات الطالب وفقً  تلب

رة عن احليوانات التي تعيش يف مواطن املاء،    اقرأ قصة مصوّ
وناقشهم يف التكيفات التي وهبها اهللا عز وجل هلذه املخلوقات لكي تعيش 

يف هذا املوطن، ثم اطلب إىل كل منهم رسم حيوان يعيش يف املحيط.

 اطلب إىل الطالب اسـتخدام األلـوان املائية أو أقالم التلوين 
لرسـم صورة ملـا يتوقعونه يف قـاع املحيط، عـىل أن يتضمن الرسـم النباتات 
ا للحيوانات  واحليوانـات التي تعيش يف قاع املحيط، ثـم اعرض عليهم صورً

والنباتات التي تعيش هناك.







  إجابة السؤال
إجابات حمتملة: حيوانات املحيط حتتاج إىل املاء املالح، 
 يتغذ النباتات، وبعضها اآلخر  يتغذ عىل  وبعضها 

.عىل حيوانات بحرية أخر

 


←
راجع الطالب فيام تعلموه عن أماكن عيش النباتات واحليوانات، 
وأعد طرح سؤال «الفكرة العامة»: أين تعيش احليوانات؟ اكتب 

إجابات الطالب عىل جدول التعلّم يف عمود «ماذا تعلّمنا؟».

←


اسـتخدم املنظـم التخطيطي 
ملهارة القـراءة التايل  ملراجعة 
للـدرس  الرئيسـة  الفكـرة 

وتفاصيلها.

ث ر، وأحتدَّ أفكِّ
 إجابات حمتملة: البحرية مياه 
عذبة حتيط هبا اليابسـة من مجيع اجلهات، تستخدم احليوانات 

.النباتات التي تعيش يف البحرية وحوهلا غذاء هلا ومأو
  إجابات حمتملة: النباتات واحليوانات  

والطيـور  األسـامك  وبعـض  املائيـة،  املواطـن  يف  تعيـش 
والقندس واألعشـاب تعيـش يف موطن البحـرية، وبعض 
األسامك واحليتان والدالفني وأسد البحر تعيش يف املحيط.

      
د الطـالب بمجالت عن الطبيعـة حتتوي عىل صور حيوانات  وِّ زَ
نْ بطبع الصور عن احلاسوب  تعيش يف البحرية أو املحيط. أو استعِ
ع الطالب عىل عمل لوحـة فنية حليوان يعيش  ـجِّ شَ أو الكتب. وَ
يف البحرية أو املحيط، وتسـمية أجزاء جسـمه التي تسـاعده عىل 

العيش يف املاء.

للحيوانات 
تكيفات لكي تعيش 

يف املاء

مياه 
البحريات عذبة 

ومياه املحيطات ماحلة

حيوانات 
املحيط تتغذ عىل األسامك، 

وهناك حيوانات أخر تأكل 
النباتات

تعيش 
الكثري من النباتات 

واحليوانات يف مواطن املاء

()املنظم التخطيطي

لُ  تَـأْكُ يتَـانُ -  الحِ ـا  نْهَ مِ انَـاتٌ -  يَوَ ـاتِ حَ يطَ حِ المُ فِـي 

. بَاتَاتِ لُ النَّ أْكُ  تَ رَ اناتٌ أُخْ يَوَ ا حَ فِيهَ ، وَ اكَ مَ سْ األَ

؟ تَلِفُ فِيمَ تَخْ ، وَ يطِ حِ انَاتُ الْمُ يَوَ ابَهُ حَ تَشَ  فِيمَ تَ

ةِ؟. ١ يْرَ بُحَ نَ الْ طِ وْ فُ مَ . أَصِ يلُ اصِ ةُ والتَّفَ ئِيسَ ةُ الرَّ رَ الفِكْ

اءِ؟. ٢ نِ المَ اطِ وَ يشُ فِي مَ ي يَعِ ا الَّذِ . مَ ئِيسُ الُ الرَّ ؤَ السُّ

      
. يطٍ حِ ةِ أَوْ مُ يْرَ ا لبُحَ قً لْصَ لُ مُ مَ أَعْ
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 . يطِ حِ يشُ فِي المُ ةٍ تَعِ يرَ غِ اكٍ صَ مَ ى أَسْ لَ  عَ ذَّ تَغَ شِ يَ كُ القِرْ مَ ↓  سَ

   



 

اكتب كلمتـي (بحرية وحميط) يف أعىل 
لوحة كبرية وعلّقها عىل السـبورة أمام 

الطـالب، ثـم اطلـب إىل كل منهـم ذكر 
اسـم حيوان وحتديد مكان عيشه عىل اللوحة. سجل 

إجابات الطالب عىل اللوحة



































 .يرتب جمموعة من األرقام من األصغر إىل األكرب 

       

لَ جُ رْ دُّ األَ أَعُ

. لِ جُ رْ دِ األَ دَ اناتُ فِي عَ يَوَ تَلِفُ الْحَ تَخْ

 . انٍ يَوَ لِّ حَ لَ كُ جُ دُّ أَرْ أَعُ

. ثَرِ كْ لِّ إِلَى األَ قَ ا، مِنَ األَ لِهَ جُ ادِ أَرْ دَ بِ أَعْ سَ انَاتِ بحَ يَوَ تِّبُ الْحَ رَ أُ

  
←

اقرأ العنوان مع الطالب، وناقشـهم يف نوع احليوانات املوجودة 
يف الصور، واطلب إليهم أن يشريوا إىل أرجل احليوانات يف كل 

صورة.

←
اقرأ النص مع الطالب، ثم اسأل:

 أي احليوانات هلا أربع أرجل؟ السلحفاة

 أي احليوانات هلا ثامين أرجل؟ العنكبوت

←
اطلـب إىل الطالب عدّ أرجـل كل حيوان، ثم ترتيب احليوانات 
بحسب عدد أرجلها. إذا واجه بعض الطالب صعوبة فشجعهم 
عىل عمل خط أعداد من  إىل ، واسـتخدامه ليساعدهم عىل 

حل املشكلة.

 اطلب إىل الطالب رسـم احليوانات األربعة بالرتتيب بحسـب 
ا، واطلب  ا إىل األكثر عـددً ا مـن األقل عـددً عـدد أرجلهـا، بدءً

إليهم كتابة عدد األرجل حتت كل صورة. 




اعـرض عـىل الطـالب جمموعـة مـن 
اخلـرضاوات بحيث تكـون غري مرتبة 
(مثـل: ٧ جـزرات، ١٠ قـرون مـن 

الفول، ١٣ كوز ذرة، ١٦ حبة خيار)
تصنيـف •  الطـالب  إىل  اطلـب 

اخلرضاوات يف جمموعات.
اطلب إىل الطالب عدّ كلّ جمموعة • 

من اخلرضاوات وكتابة عددها.


يَّاتُ اضِ يَ الرِّ لُومُ وَ العُ االسمُ   

    
. امِ ادِ الطَّعَ يجَ ا إلِ لَهَ جُ مُ أَرْ دِ تَخْ انَاتِ تَسْ يَوَ بَعْضُ الحَ

. رَ عٍ إِلَى آخَ نْ نَوْ انَاتِ مِ يَوَ  الحَ دَ لِ لَ جُ دُ األَرْ دَ تَلِفُ عَ يَخْ

     
ةٍ. ورَ لَ علىِّ صُ فَ يَوانٍ أَسْ لِّ حَ لِ كُ جُ دَ أُرْ دَ تُبُ عَ . أَكْ انٍ يَوَ لِّ حَ لَ كُ جُ دُّ أَرْ أَعُ

   

ةِ األرقامِ ٥،٤،٣،٢،١. ةُ كِتابَ يقَ طَرِ

. لٍ جُ نَ األَرْ دٍ مِ دَ ءُ بأقلِّ عَ البَدْ

بَرِ نَ األَقل إلى األكْ لِها، مِ دادِ أَرجُ بِ أَعْ سَ يَوانَاتِ بحَ تّبُ الْحَ أُرَ

ائِرُ اةُالطَّ فَ حْ لَ ةُالسُّ رَ شَ الحَ

  ٣   ٢  ١

            
          

(           )٤ (           )٢(           )٦







   


←
استعرض املادة التي درسها الطالب منذ بداية الفصل، ارجع إىل 
جدول التعلم بعنوان «أين تعيش احليوانات؟» الذي كونته معهم 
يف بداية تدريس هذا الفصل، واطلب إليهم املقارنة بني ما تعلموه 
ل أي  عن املَواطن وما كانوا يعرفونه عنها يف بداية الفصل، وسجّ

معلومات إضافية يف عمود «ماذا تعلّمنا؟» يف اجلدول.

←  
 ،م مطويـة نصف الكتاب. من الكرتـون أو الورق املقو صمّ
ثـم اكتـب عـىل العمـود األول"الغابـات واملناطق العشـبية"، 
ـم الطالب إىل  واكتب عـىل العمـود الثاين"بحرية وحميط". قسّ
جمموعتـني، وأعـط كل جمموعـة بطاقـات فارغة، وعـنيّ لكل 
ـا من مواضيع الفصل، ثـم اطلب إىل طالب  جمموعـة موضوعً
املجموعـة األوىل إلصاق صور تعرب عن هذه املواطن، واطلب 
إىل طالب املجموعة الثانية إلصاق صور تعرب عن هذه املواطن.

 للمزيـد من املعلومات حول عمـل املطويات، راجع هناية هذا 
الدليل.







     

إجابات أسئلة املفردات 

البحرية. ١

الصحراء. ٢

املنطقة العشبية. ٣

الغابة. . ٤




لِ أاالسم    صْ تِبارُ الفَ اخْ

     

ةٍ . رَ لِّ فِقْ اغِ في كُ رَ ءِ الفَ لْ بَةِ لَمِ ابةِ الُمنَاسِ جَ ولَ اإلِ لَمِ حَ طُ بِالْقَ وِّ أُحَ

وَ         . ١ انُ هُ يَوَ عِيشُ فِيهِ الحَ ي يَ ذِ انُ الَّ كَ المَ

فَصُ القَ ضِ    تَ األَرْ تَحْ طِنُ    وْ المَ  

ىَّ         . ٢ مَ ابُ يَسُ شَ ثُرُ فِيهِ األَعْ ي تَكْ ذِ عُ الَّ اسِ انُ الوَ كَ المَ

ةَ ابَ الغَ بِيَّةَ     شْ ةَ العُ نْطَقَ المِ اءَ    رَ حْ صَ

٣ .. اكُ مَ ةٌ وتَعِيشُ فِيهِ األَسْ الِحَ يَاهٌ مَ انٌ فِيهِ مِ كَ          مَ

ةُ ابَ الغَ يطُ    حِ المُ اء    رَ حْ الصَّ  

ى         . ٤ مَّ ا، يُسَ عً ةُ مَ ثِيرَ ارُ الكَ جَ و فِيهِ األَشْ نْمُ ي تَ ذِ انُ الَّ كَ المَ

بِيَّةَ شْ ةَ العُ نْطَقَ المِ ةَ     يرَ البُحَ ةَ    ابَ الغَ  



االسم    لِ صْ داتُ الفَ رَ فْ مُ

            
              

     

. لِ التَّالِيَةِ مَ نَ الجُ لٍّ مِ مالِ كُ كْ ا إلِ هَ مُ دِ تَخْ أَسْ ةَ وَ يحَ حِ ةَ الصَّ لِمَ تُبُ الكَ أَكْ

١ .. ةِ الِحَ ياهِ المَ ملُوءٌ بِالمِ مَ ميقٌ وَ عَ عٌ وَ اسِ طِنٌ وَ وْ (الـ حـ  طـ  ـيـ مـ)      المحيط   مَ

٢ .. االً زَ دْ تَر غَ قَ تَ  منطقة عشبية  فَ رْ ا زُ ( ـنـ   ـقـ   ـة مـ   ـطـ       ـشـ   ـيـ   ـة عـ   ـبـ)   إِذَ

٣ .. يوانَاتُ الحَ انٌ تَعِيشُ فِيه النَّباتاتُ وَ كَ و مَ (الـ و ن  مـ ط)       الموطن   هُ

٤ .. ةُ يطُ بِها اليَابِسَ ،  تُحِ ةٌ ذبَ ياهٌ عَ وطِنٌ فِيهِ مِ (ا  لـ  بـ   ـيـ  ة  ح  ر)      البحيرة   مَ



         

اءُ رَ حْ الصَّ

ةُ يْرَ البُحَ

ابَةُ الغَ

ةُ  قَ نْطَ المِ
ةُ بِيَّ شْ العُ

١ . 

٢ .

٣ .

٤ .

بَةِ: نَاسِ ةِ الْمُ لِمَ ةِ والْكَ ورَ لُ بَيْنَ الصُّ أَصِ

         









         



 إجابـات حمتملـة: موطـن الغابـة فيـه كثري من األشـجار، . ٥
توجد فيه أعشاب، نقار اخلشب له منقار حاد يساعده عىل 
احلصـول عىل الغذاء من األشـجار، الزرافة هلا رقبة طويلة 
لتصل إىل أوراق األشـجار العاليـة. موطن البحرية حيتوي 

عىل ماء، فيه نباتات عدة، يستطيع البط السباحة فيه.

   .   تقبل مجيع اإلجابات املعقولة من الطالب. 
جيب أن يكون الطالب قادرين عىل وصف 
مجيع املَواطن التي درسوها يف هذا الفصل: 
البحـريات،  الغابـات،  املناطـق العشـبية، 
املحيطات. شجع الطالب أن يصفوا كيف 
أن النباتات واحليوانات يعتمد بعضها عىل 

بعض لتعيش يف مواطنها.

الِيَةِ: ةِ التَّ ئِلَ سْ نِ األَ يبُ عَ أُجِ

٥ .  . ةٌ يْرَ رُ بُحَ اآلخَ ، وَ اءٌ رَ حْ ا صَ مَ هُ دُ : أَحَ يْنِ نَ طِ وْ فُ مَ  أَصِ

؟ نٍ طِ وْ لِّ مَ ا فِي كُ اتِهَ اجَ لَى حَ انَاتُ عَ يَوَ لُ الْحَ صُ يْفَ تَحْ كَ
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؟ . ٦ انَاتُ يَوَ يشُ الحَ يْنَ تَعِ  أَ

          









   

ـنَ  اطِ وَ انَـاتُ فِـي مَ يَوَ الْحَ اتَـاتُ وَ بَ يـشُ النَّ تَعِ

ةٍ. لِفَ تَ خْ مُ

�ــمُ النَّبَـاتَــاتِ   سُ أَرْ يَوانًـــا، وَ تَــارُ حَ أَخْ

. طِنِهِ وْ تِي تَعِيشُ فِي مَ انَاتِ الَّ يَوَ الحَ وَ

� . انِ يَوَ ذا الْحَ طِنَ هَ وْ فُ مَ أَصِ

�لَى   انُ عَ يَوَ ـذا الْحَ لُ هَ صُ يْفَ يَحْ ـحُ كَ ضِّ أُوَ

يًّا. ائِهِ حَ ةِ لِبَقَ مَ اتِهِ الَّالزِ تِيَاجَ احْ

�انَـاتُ   يَوَ الْحَ وَ النَّبَاتَـاتُ  دُ  ـاعِ تُسَ يْـفَ  كَ

يَاةِ  يْدِ الْحَ لَى قَ اءِ عَ بَقَ لَى الْ ـا عَ ضً ها بَعْ ضُ بَعْ

تِي. حُ إِجابَ ضِّ ؟ أُوَ طِنِ وْ مَ فِي الْ



   يرسـم الطالب مواطـن احليوانات يف صنـدوق، ويكتب 
 ، ، مجالً توضح  خصائص مواطن احليوانات يف صناديق

 بشكل صحيح.
  يرسـم الطالب مواطـن احليوانات يف صنـدوق، ويكتب مجالً 
 ،، ،  توضـح خصائـص مواطـن احليوانـات يف صناديـق

بحيث تكون مجلتان منهام عىل األقل صحيحتني.
  يرسـم الطالـب مواطن احليوانـات يف صنـدوق، ويكتب 
مجـالً توضـح خصائـص مواطـن احليوانـات يف صناديـق 

، ، ، بحيث تكون إحداها عىل األقل صحيحة.
 ،صنـدوق يف  احليوانـات  مواطـن  الطالـب    يرسـم 
ويكتب مجالً غري صحيحـة توضح خصائص مواطن 

.، ،  احليوانات يف صناديق



فقرة (التقويم األدائي) غري متوافرة يف كتاب الطالب. لذا حيسـن 
تصويرها وتوزيعها عىل الطالب.


 ورقة، أقالم رصاص.

�
  اطلب إىل الطالب ثني ورقة إىل النصف مرتني بحيث يتم   اطلب إىل الطالب ثني ورقة إىل النصف مرتني بحيث يتم 
احلصـول عىل أربع صناديق عند فتح الورقة، اطلب إليهم 

.، ، ،  :ترقيم الصناديق

  اطلـب إىل الطـالب تسـمية احليوانات التي شـاهدوها يف   اطلـب إىل الطـالب تسـمية احليوانات التي شـاهدوها يف 
الصور، واطلب إليهم كتابة اسـم احليـوان الذي اختاروه 

يف أعىل الورقة.

ـه الطـالب إىل اسـتخدام صندوق واحـد إلجاباهتم.  ـه الطـالب إىل اسـتخدام صندوق واحـد إلجاباهتم.   وجّ   وجّ
ووضح هلم أن عليهم رسم مواطن احليوانات يف صندوق 

واحد.هلا.

يف الصناديق  و و اطلب إىل الطالب كتابة مجلة عن مواطن 
احليوانات، وماذا حتتاج إليـه لتعيش، وما النباتات واحليوانات 

ا عىل البقاء عىل قيد احلياة. التي يساعد بعضها بعضً





    ب. البـط يعيـش احلـوت يف املحيـط، وتعيـش الزرافة يف 
 املناطق العشبية، ويعيش الغزال يف الغابة. 

    د. اجلمـل احلوت يف شـكل (أ) يعيش يف املحيط، والطائر 
يف شكل (ب) يعيش يف البحرية، أما الزرافة يف شكل (ج) 

 فتعيش يف املنطقة العشبية. 

؟ ةُ يْرَ بُحَ هُ الْ نُ طِ وْ ةِ مَ الِيَ اناتِ التَّ يَوَ ١ أَيُّ الْحَ

وتُ أ. الْحُ

بَطُّ ب. الْ

ةُ افَ رَ ج. الزَّ

الُ زَ د. الْغَ

؟ راءُ حْ هُ الصَّ نُ طِ وْ ةِ مَ الِيَ يَوانَاتِ التّ ٢ أَيُّ الْحَ

أ

ج

ب

د



 تذكـر احلقائـق، والتعريفـات، أو يتطلـب املسـتو 
خطـوات العمـل.  وضمن هذا املسـتو توجد إجابـة صحيحة 

واحدة فقط.
 تقديم الرشح والتوضيح، أو  يتطلب املستو 

 القـدرة عىل تطبيق مهـارة. وتعكس اإلجابة ضمن هذا املسـتو
ا للموضوع. ا عميقً فهامً واستيعابً

 اسـتخدام   يتطلـب املسـتو 
التحليـل واالسـتدالل، ومـا يتضمنـه مـن اسـتخدام  األدلـة و 
املعلومات الداعمة. ويف هذا املسـتو يمكن أن يكون هناك أكثر 

من إجابة صحيحة.
 إكـامل جمموعـة مـن   يتطلـب املسـتو 

اخلطوات املتعددة، كام يتطلب تركيب وبناء املعلومات املستقاة من 
عـدة مصادر أو من فروع متعددة من املعرفة. وتعكس اإلجابات 

ضمن هذا املستو التخطيط بعناية واالستدالل املركب.

















      

   

ةٌ عَ تَنَوِّ مُ ةٌ وَ ثِيرَ ضِ كَ دُ األَرْ ارِ وَ مَ





الكميّة املطلوبة لكل جمموعةاملــادة

١أكياس بالستيكية ذاتية اللصق

علبة واحدةأوراق مالحظات الصقة

علبة واحدةأقالم تلوين

علبة واحدةرشيط الصق

أنبوبة واحدةصمغ

غطاء علب بالستيكية

(جلْ الشعر)

خيوط

عيدان خشبية

علب مناديل فارغة

صور حيوانات

أوراق ألومنيوم

علب معدنية

علب عصري

ورق تنشيف

أوراق صحف وجمالت

أقالم

ورق

الكميّة املطلوبة لكل جمموعة املــادة

١ وعاء زجاجي

١ ة عدسة مكربّ

قطع بالستيكية  

٦ مقص

٦ وعاء بالستيكي

٢ ج كوب مدرّ









     

    

      



 

 

 



  













- صفحة

ف املوارد الطبيعية ويصفها. � يتعرّ

يرشح كيف يستخدم الناس املوارد الطبيعية.  �


 التوقع.

املوارد الطبيعية
ف األشياء املصنوعة من موارد الرتبة  يتعرّ

طبيعية.

 يصنف، يتواصل، يستقيص.

ورق مالحظات الصق، 
أقالم.

يصف كيف تستخدم احليوانات الرتبة مسكنًا هلا.

 يصنِّف، يتواصل.

 صور أو قائمة بحيوانات بعضها يعيش يف الرتبة وبعضها 
ال يعيش فيها، أوراق، أقالم تلوين.

وفّـرْ كتبًا أو جمـالت حتـتوي عىل صور حليوانات  تستخدم 
الرتبة مسكنًا هلا.

ا كافيًـا مـن أوراق املالحظـات الالصقة  وفّـر عـددً
واألقالم جلميع املجموعات.





- صفحة

 يرشح أمهية املاء واهلواء كموردين طبيعيني. �

يوضح مفهوم التلوث واحلاجة إىل نظافة كل من اليابسة  �
واملاء واهلواء.


 السبب والنتيجة

التلوث
 يتعـرف األشـياء التي يسـتخدم 

فيها املاء كل يوم.

البيانـات،   يسـتقيص، يسـجل 
يستنتج.

 ورقة، أقالم تلوين.

 يستكشف ماهية األشياء السابحة يف اهلواء 

 يالحظ

ل)  غطاء علبة بالستيكية، (جِ
 الشعر ، عيدان خشبية، عدسات يدوية.

ا يف الغطاء البالستيكي، اطلب إىل الطالب توزيع  أحدث ثقوبً
اجلل باستخدام العيدان اخلشبية، ثم اخرت مكانًا مناسبًا.

حـرضِّ لوحـة تعرض جـدوالً مـن عمودين لتسـجل 
عليها بيانات الصف عىل مدار اليوم. 






- صفحة

 يصـف كيـف نحافظ عـىل املـوارد بإعادة االسـتخدام  �
والرتشيد والتدوير.

 
املشكلة واحلل. 

إعادة االستخدام
 الرتشيد
التدوير


ح كيفية إعادة استخدام األشياء. ايوضّ

 يتواصل.
 صمـغ، رشيـط الصق، مقصـات، أقالم 
تلوين، أشياء يمكن إعادة استخدامها مثل: أوعية بالستيكية، 
أوعيـة زجاجيـة، جمالت وصحـف، أوراق ألومنيـوم، علب 

معدنية، علب مناديل ورقية فارغة، علب عصري.

ا كافيًـا جلميع  امجـع أشـياء تُرمى عـادة، ووفر منها عـددً
املجموعات.

 يتعرف ما حيدث للبالسـتيك 
عندما يلقى به يف الشارع.

 يالحظ، يستنتج، يستقيص.

تنشـيف،  ورق   
كأسـان من البالسـتيك، مـاء، أكياس 

بالستيكية.

البالسـتيكية إىل قطـع صغـرية،  قـص األكيـاس 
وحرض أوراق التنشيف.

املنظم التخطيطي ( ٣ )

ما الذي حدث؟ماذا أتوقع؟

املشكلة

خطوات إىل احلل

احلل

املنظم التخطيطي (١٢)

املنظم التخطيطي ( ٨ )

النتيجةالسبب 

عُ إِلى: www.obeikaneducation.com* يستغرق تنفيذ الدرس ما بني حصتني إىل ثالث حصص.   أرجِ    









- صفحة

ف املوارد الطبيعية ويصفها. � يتعرّ

يرشح كيف يستخدم الناس املوارد الطبيعية.  �


 التوقع.

املوارد الطبيعية
ف األشياء املصنوعة من موارد الرتبة  يتعرّ

طبيعية.

 يصنف، يتواصل، يستقيص.

ورق مالحظات الصق، 
أقالم.

 :الزمن: ١٥ دقيقةص

يصف كيف تستخدم احليوانات الرتبة مسكنًا هلا.

 يصنِّف، يتواصل.

 صور أو قائمة بحيوانات بعضها يعيش يف الرتبة وبعضها 
ال يعيش فيها، أوراق، أقالم تلوين.

التخطيط 
املسبـــق

وفّـرْ كتبًا أو جمـالت حتـتوي عىل صور حليوانات  تستخدم 
الرتبة مسكنًا هلا.

التخطيط 
املسبـــق

ا كافيًـا مـن أوراق املالحظـات الالصقة  وفّـر عـددً
واألقالم جلميع املجموعات.





- صفحة

 يرشح أمهية املاء واهلواء كموردين طبيعيني. �

يوضح مفهوم التلوث واحلاجة إىل نظافة كل من اليابسة  �
واملاء واهلواء.


 السبب والنتيجة

التلوث
 يتعـرف األشـياء التي يسـتخدم 

فيها املاء كل يوم.

البيانـات،   يسـتقيص، يسـجل 
يستنتج.

 ورقة، أقالم تلوين.

    

   

   

 

   

 :الزمن: ١٥ دقيقةص

 يستكشف ماهية األشياء السابحة يف اهلواء 

 يالحظ

ل)  غطاء علبة بالستيكية، (جِ
 الشعر ، عيدان خشبية، عدسات يدوية.

التخطيط 
املسبـــق

أحدث ثقوبًا يف الغطاء البالستيكي، اطلب إىل الطالب توزيع 
اجلل باستخدام العيدان اخلشبية، ثم اخرت مكانًا مناسبًا.

التخطيط 
املسبـــق

حـرضِّ لوحـة تعرض جـدوالً مـن عمودين لتسـجل 
عليها بيانات الصف عىل مدار اليوم. 






- صفحة

 يصـف كيـف نحافظ عـىل املـوارد بإعادة االسـتخدام  �
والرتشيد والتدوير.

 
املشكلة واحلل. 

إعادة االستخدام
 الرتشيد
التدوير

 الزمن: ٢٠ دقيقة :ص  :الزمن: ١٥ دقيقة  ص

ح كيفية إعادة استخدام األشياء. ايوضّ

 يتواصل.
 صمـغ، رشيـط الصق، مقصـات، أقالم 
تلوين، أشياء يمكن إعادة استخدامها مثل: أوعية بالستيكية، 
أوعيـة زجاجيـة، جمالت وصحـف، أوراق ألومنيـوم، علب 

معدنية، علب مناديل ورقية فارغة، علب عصري.

التخطيط 
املسبـــق

ا كافيًـا جلميع  امجـع أشـياء تُرمى عـادة، ووفر منها عـددً
املجموعات.

 يتعرف ما حيدث للبالسـتيك 
عندما يلقى به يف الشارع.

 يالحظ، يستنتج، يستقيص.

تنشـيف،  ورق   
كأسـان من البالسـتيك، مـاء، أكياس 

بالستيكية.

التخطيط 
املسبـــق

البالسـتيكية إىل قطـع صغـرية،  قـص األكيـاس 
وحرض أوراق التنشيف.

املنظم التخطيطي ( ٣ )

ما الذي حدث؟ماذا أتوقع؟

يصف كيف تستخدم احليوانات الرتبة مسكنًا هلا.

املشكلة

خطوات إىل احلل

احلل

املنظم التخطيطي (١٢)

الزمن: ١٥ دقيقة :ص 

الزمن: ٢٠ دقيقة :ص 

جمموعة صغرية  مجيع الطالب  جمموعة ثنائيةفراد
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اطلب إىل الطالب النظر إىل صور الفصل، وتوقّع ما سـتعرضه 

دروسه.

←
ن مـع الطالب جـدول التعلم  قبل عـرض حمتـو الفصل، كوّ
ا لوحة كرتونية، ثم ثبِّتها عىل  بعنوان «موارد األرض» مسـتخدمً
احلائط، واطرح عىل الطالب سـؤال «الفكرة العامة»: ملاذا جيب 

علينا أن نحافظ عىل األرض؟ ثم اسأل:

 أيّ املوادّ يُصنع منه األشياء؟

  كيف يستخدم الناس واحليوانات هذه األشياء؟

  ؟ ما مصدر هذه املوادّ

  ؟ ا من هذه املوادّ ماذا حيدث إذا فقدنا أيًّ







النباتات تنمو يف 
الرتبة. 

كيف نستخدم 
النباتات؟

نحن نحتاج إىل املاء. 
كيف نحافظ عىل 

املاء؟
نحن نلقي الفضالت.

الطالب  استجابات  بعض  أعاله  اجلدول  يف  اإلجابات  متثّل 
املحتملة.







لِاالسم    صْ يميَّةٌ لِلفَ اهِ فَ يطَةٌ مَ رِ خَ

    

: اتِ التَّالِيَةِ لِمَ امِ الكَ دَ تِخْ لِ بِاسْ صْ ا فِي الفَ هَ أْتُ رَ ا قَ مَ ةَ كَ مَّ هِ ارَ المُ تُبُ األَفكَ أَكْ

سوء استخدام الموارد

التلوث

التدوير 

الترشيد

إعادة االستخدام

ضِ دُ األَرْ وارِ مَ

؟ ضَ رُّ األَرْ ي يَضُ ذِ ا الَّ مَ
ايةِ  مَ طرائق لِحِ
ضِ دِ األَرْ وارِ مَ

  إعادة االستخدام  

    الترشيد    

    التدوير    

 سوء  استخدام الموارد

    التلوث  

           
              


   

   




 


             

يَّةٌ بِيعِ دُ طَ ارِ وَ مَ

ـنَ  يْهـا مِ لَ ـلُ عَ صُ ي نَحْ تـِ ـيَاءُ الَّ األَشْ

ا. هَ مُ دِ تَخْ نسْ ضِ وَ األَرْ

ثُ التَّلَوُّ

ـةِ أَوِ  يابِسَ ةٍ في الْ ارَّ ـيَاءَ ضَ ـودُ أَشْ جُ وُ

. واءِ أَوِ الْماءِ هَ الْ

امِ دَ تِخْ ةُ االسْ إِعادَ

. رَ ةً أُخْ رَّ ءِ مَ يْ امُ الشَّ دَ تِخْ اسْ

يدُ شِ التَّرْ

. لِيلٍ ارٍ قَ دَ قْ ءِ بِمِ يْ امُ الشَّ دَ تِخْ  اسْ
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   اطلـب إىل أحـد الطالب قـراءة مفـردات الفكرة 
العامـة بصوت عالٍ أمام الصف، ثم اطلب إليهم 
إجياد كلمة أو اثنتني ممّا تضمنته صفحات الفصل، 
مسـتعينني باملفردات الـواردة يف مقدمته، واكتب 

هذه الكلامت ومعانيها عىل لوحة جدارية.

ع الطالب عىل استخدام مرسد املصطلحات     شـجّ
معـاين  ف  وتعـرّ الطالـب  كتـاب  يف  الـوارد 

املصطلحات، واستخدامها يف تعابري علمية.










ما الذي حدث؟ماذا أتوقع؟

  

 






ف املوارد الطبيعية ويصفها. � يتعرّ

يرشح كيف يستخدم الناس املوارد الطبيعية. �

    
    

، أَوِ  اتَـاتِ بَ يْهـا مِنَ النَّ لَ لُ عَ صُ ها نَحْ مُ دِ ـتَخْ ي نَسْ تـِ ـياءِ الَّ شْ ثِيـرٌ مِنَ األَ كَ
لَةِ؟ اوِ ى الطَّ لَ ا عَ اهَ تِي أَرَ يَاءِ الَّ شْ رُ األَ دَ صْ . ما مَ ضِ رْ ، أَوِ األَ انَاتِ يَوَ الْحَ

    

www.obeikaneducation.com :أرجع إىل      



االسم    سِ رْ يديٌّ للدّ هِ طّطٌ تَمْ خَ مُ

                
              

    

. اتِ اغَ رَ ءِ الفَ لْ لَى مَ نِي عَ دَ اعِ مُ كِتَابِي لِيُسَ دِ تَخْ أَسْ

 
         

١ .. هُ مُ تَخدِ ضِ ونسْ نَ األَرْ ليهِ مِ لُ عَ صُ ءٌ نحْ يْ   المورد الطبيعي   شَ

٢ .. دِ الطَّبيعيَّةِ وارِ نَ المَ واءُ أَنْواعٌ مِ الهَ ، وَ   الماء   ، وَ ةُ التُّربَ ، وَ ورُ خُ  الصُّ

ا.. ٣ بِيعيَّةٌ أَيْضً دُ طَ وارِ  النَّباتَاتُ وَ   الحيوانات   مَ

٤ .. ائِقَ ةِ طَرَ دَّ مُ النَّاسُ   الموارد الطبيعية   بِعِ دِ تَخْ  يَسْ



سِ رْ داتُ الدَّ رَ فْ االسم   مُ

                
               

    
ا. هَ اءَ مَ تُبُ أَسْ ، ثُمَّ أَكْ بِيعيَّةً دَ طَ ارِ وَ ثِّلُ مَ يَاءِ الَّتِي تُمَ لَ األَشْ وْ لَمِ حَ طُ بِالقَ وِّ . أُحَ ةَ ورَ لُ الصُّ أَمَّ أَتَ

 

تقبل اإلجابات المنطقية جميعها. 

 
 
 

ا) (يمكن اإلجابة عن هذا السؤال شفويًّ
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ةَ ورَ أُ الصُّ رَ مُ   أَقْ االسْ

        
مُ  تَخدِ يْفَ تَسْ رُ كَ أُفَكِّ ةِ، وَ ورَ نْظُرُ إِلَى الصُّ . أَ يَّةِ لُوقَاتِ الحَ نَ المخْ ثِيرِ مِ ةٌ للكَ مَّ هِ ةِ مُ بَ التُّرْ

 . ةَ بَ يوانَاتِ التُّرْ الحَ نَ النَّباتَاتِ وَ لٌّ مِ كُ

: بةِ نَاسِ ةِ المُ لِمَ اغٍ بِالكَ رَ لَّ فَ ُ كُ ألَ أَمْ

و                . ١ نْمُ يْثُ يَ بةُ حَ دُ التُّرْ تُوجَ

ائِرِ إِلَى                    . ٢ الطَّ نَ النَّبَاتِ وَ ُ مِ لُّ تَاجُ كُ يَحْ

     

                 
              

النبات

التربة
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؟ انَاتُ يَوَ هُ الْحَ رُ دَ صْ ا مَ هَ يُّ أَ ، وَ اتَاتُ بَ هُ النَّ رُ دَ صْ ياءِ مَ شْ أَيُّ األَ

قِ  رَ ـنْ وَ ـةٍ مِ وعَ مُ جْ لَـى مَ بَـات» عَ ـةَ «نَ لِمَ تُـبُ كَ   أَكْ
لَـى  ان» عَ يَـوَ ـةَ «حَ لِمَ كَ ، وَ ـقِ صِ ظَـاتِ الالَّ الحَ المُ

. رَ ةٍ أُخْ وعَ مُ جْ مَ

ا  هَ رُ دَ صْ تِي مَ ـيَاءَ الَّ ي األَشْ فِّ دُ فِي صَ دِّ . أُحَ نِّــفُ      أُصَ
قُ  ، ثُمَّ أُلْصِ انَـاتُ يَوَ ا الْحَ هَ رُ دَ صْ تِي مَ الَّ ، وَ النَّبَاتَـاتُ

ا. بُهَ نَاسِ ا يُ لَى مَ بَةَ عَ نَاسِ مُ ةَ الْ قَ رَ وَ الْ

ها  رُ دَ صْ تِي مَ يَاءِ الَّ ما لِألَشْ اهُ دَ ، إِحْ تَيْنِ لُ قائِمَ مَ . أَعْ لُ اصَ     أَتَوَ
. انَاتُ يَوَ ا الحَ هَ رُ دَ صْ تِي مَ  لِلَّ رَ األُخْ ، وَ النَّبَاتَاتُ

يَواناتٌ حَ نَباتاتٌ

رَ ثَ فُ أَكْ شِ تَكْ أَسْ
ةِ  فَ رِ عْ طَّةً لِمَ عُ خُ يْتِي، ثُمَّ أَضَ نْ بَ ي أَوْ مِ فِّ نْ صَ يْئًا مِ تَارُ شَ ي. أَخْ تَقْصِ   أَسْ

. ءُ يْ ا الشَّ ذَ نْهُ هَ نِعَ مِ ي صُ رِ الَّذِ دَ صْ الْمَ

   

   

قٍ اتٍ الصِ ظَ الحَ قِ مُ رَ وَ

ينٍ وِ لْ أَقْالمِ تَ

قٍ اتٍ الصِ ظَ الحَ قِ مُ رَ وَ

ينٍ وِ لْ أَقْالمِ تَ

ٌ 


               

يْتِي تْربَةُ بَ الُّ

تُبُ  ا، أَكْ ا لَهَ نً ـكَ سْ بَةِ مَ رْ ذُ مِنَ التُّ تَّخِ انَاتٍ تَ يَوَ نْ حَ ثُ عَ أَبْحَ  
تِ  الَّ جَ يَوانَاتِ فِي المَ هِ الحَ ذِ رٍ لِهَ ـوَ نْ صُ ثُ عَ ا. أَبْحَ نْهَ عَ

؟ يشُ رِفَ أيْنَ تَعِ عْ ألِ

. ا لَهُ كنً سْ ربَةِ مَ ذُ مِنَ التُّ تَّخِ انٍ يَ يَوَ ةً لِحَ ورَ ألصق صُ  

ا.  هَ تُ عْ مَ تِي جَ ر الَّ وَ ئِي فِي الصُّ الَ مَ كُ زُ ارِ . أُشَ لُ تَواصَ     أَ
. بَةَ رْ انُ التُّ يَوَ مُ الحَ دِ تَخْ يْفَ يَسْ مْ كَ هُ بِرُ أُخْ وَ

   

قٍ رَ وَ

ينٍ وِ لْ مِ تَ الَ ينٍأَقْ وِ لْ مِ تَ الَ أَقْ

ةٍ يَّ مِ لْ تٍ عِ الَّ جَ مَ
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ل رسِِ األَوَّ تِبارُ الدَّ اخْ االسم   

. الٍ ؤَ لِّ سُ ةِ لِكُ يحَ حِ ةِ الصَّ ابَ جَ لَ اإلِ وْ لَمِ حَ طُ بِالْقَ وِّ أُحَ

يًّا؟. ١ ا طَبيعِ دً ورِ دُّ مَ عَ يَاءِ التَّالِيَةِ يُ أَيُّ األَشْ

؟. ٢ انِيٌّ يَوَ هُ حَ رُ دَ صْ يَّةِ التَّالِيَةِ مَ بِيعِ دِ الطَ وارِ  أَيُّ المَ

وفٌ صُ خشب    طِينٌ     

ا؟  مًّ هِ يًّا مُ بِيعِ ا طَ دً ورِ ةُ مَ دُّ التُّربَ عَ . لِماذا تُ تُبُ أَكْ ، وَ رُ كِّ أُفَ

  

  

  

  

          
    

، نسانُ النَّباتَاتِ لُ اإلِ أْكُ . يَ ةِ نْمو النَّباتَاتُ في التُّربَ  تَ

. ةِ اناتِ في التُّربَ يوَ . تَعِيشُ بَعْضُ الحَ اناتِ يوَ ن الحَ ثيرٌ مِ لَيها كَ يا عَ يحْ وَ

.( يد الكتَابةَ ن ال يجِ ا لِمَ ويَّ فَ ؤالِ شَ ذا السّ نْ هَ (يمكن اإلجابة عَ
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، أَوِ  اتَـاتِ بَ يْهـا مِنَ النَّ لَ لُ عَ صُ ها نَحْ مُ دِ ـتَخْ ي نَسْ تـِ ـياءِ الَّ شْ ثِيـرٌ مِنَ األَ كَ
لَةِ؟ اوِ ى الطَّ لَ ا عَ اهَ تِي أَرَ يَاءِ الَّ شْ رُ األَ دَ صْ . ما مَ ضِ رْ ، أَوِ األَ انَاتِ يَوَ الْحَ

    


←

اطلـب إىل الطـالب أن يتناقشـوا فيـام بينهـم عن األشـياء التي 
مصدرها من األرض، واسأل:

 ما أنواع األشياء املصنوعة من مواد نباتية؟

 ما أنواع األشياء املصنوعة من مواد حيوانية؟

 .اذكر أشياء ليس مصدرها النباتات وال احليوانات

اكتـب إجابـات الطـالب يف جـدول التعلم حتت عنـوان «ماذا 
نعرف؟».

اقـرأ اجلملة حتـت عنوان «أنظر وأتسـاءل» والسـؤال الذي 
عِ الطالب عىل أن يتبادلوا إجاباهتم، ثم اطلب  ـجِّ شَ يليها، وَ

إليهم وصف حمتو الصورة ص  - ، واسأل:

  ا ) النبـات أم احليـوان أم هـل مصدر( سـمِّ شـيئًا معينـً
الرتبة؟

  ما اليشء الذي تأكله أو تستخدمه من النبات أو احليوان
أو الرتبة يف وجبة الفطور؟

اكتـب إجابـات الطالب عىل جـدول التعلم، وانتبـه إىل أية 
مفاهيم غري صحيحة قد تكون لدهيم، وعاجلها يف أثناء سري 

الدرس.




ا يف إحد جمالت األطفال حول املوضوع  اقـرأ كتابًا عن الرتبة، أو موضوعً

نفسه. ثم اسأل:

  .من أين تأيت الرتبة؟ من األرض

شـجع الطالب عىل مناقشـة ما يعرفونه عن الرتبة. وبعد قراءة املوضوع يف 
املجلة أو يف الكتاب، اطلب إليهم أن يتذكروا ما قرؤوه، وشجعهم إن أمكن 

عىل عمل لوحة توضح إجاباهتم بالصور والرسوم.






 .يتعرف املوارد الطبيعية ويصفها
 .يرشح كيف يستخدم الناس املوارد الطبيعية







؟ انَاتُ يَوَ هُ الْحَ رُ دَ صْ ا مَ هَ يُّ أَ ، وَ اتَاتُ بَ هُ النَّ رُ دَ صْ ياءِ مَ شْ أَيُّ األَ

قِ  رَ وَ ـنْ  مِ ـةٍ  وعَ مُ جْ مَ ـى  لَ عَ «نَبَـات»  ـةَ  لِمَ كَ تُـبُ  أَكْ  

ـى  لَ عَ ان»  يَـوَ «حَ ـةَ  لِمَ كَ وَ  ، ـقِ صِ الالَّ ـاتِ  ظَ الحَ المُ

. رَ ةٍ أُخْ وعَ مُ جْ مَ

ا  هَ رُ دَ صْ ي مَ تـِ ـيَاءَ الَّ شْ ـي األَ فِّ دُ فِـي صَ ـدِّ . أُحَ ـفُ نـِّ  أُصَ  
قُ  لْصِ ـمَّ أُ ، ثُ انَاتُ يَوَ ـا الْحَ هَ رُ دَ صْ ي مَ تـِ الَّ ، وَ اتَـاتُ بَ النَّ

ا. هَ بُ نَاسِ ا يُ ى مَ لَ بَةَ عَ نَاسِ ةَ الْمُ قَ رَ الْوَ

ي  تـِ ـيَاءِ الَّ شْ مـا لِألَ اهُ دَ : إِحْ يْـنِ تَ ـلُ قائِمَ مَ . أَعْ ـلُ اصَ تَوَ  أَ

ا  هَ رُ دَ صْ ي مَ تـِ  لِلَّ ـرَ خْ األُ ، وَ اتَـاتُ بَ هـا النَّ رُ دَ صْ مَ

. انَاتُ يَوَ الحَ

ثَرَ أَكْ       

يْتِي، ثُمَّ  ـنْ بَ ـي أَوْ مِ فِّ ـنْ صَ ـيْئًا مِ تَارُ شَ ي.أَخْ ـتَقْصِ  أَسْ

ا  ذَ نْهُ هَ نِعَ مِ ي صُ رِ الَّذِ دَ صْ ـةِ الْمَ فَ رِ عْ طَّةً لِمَ عُ خُ أَضَ

. ءُ يْ الشَّ

   

قٍ ظَاتٍ الصِ قِ مُالحَ رَ وَ

ينٍ وِ لْ أَقْالمِ تَ

   

    



يستخدم سلم التقدير التايل لتقويم أداء الطالب:

   ()  يكتـب كلمـة نبـات عـىل جمموعة مـن الـورق الالصق 
.وكلمة حيوان عىل جمموعة أخر

د ممـا يف الصـف، األشـياء التـي مصدرهـا نباتات  ()  حيـدّ
إىل  يصنفهـا  ثـم  حيـوان،  مصدرهـا  التـي  واألشـياء 

جمموعتني.
()  يعمل قائمتني، إحدامها لألشـياء التي مصدرها نباتات 

وأخر لألشياء التي مصدرها حيوان.
()  يتواصل مع زمالئه ويشاركهم النتائج التي توصل إليها.

ام بصورة صحيحة.  ينفذ ثالث مهّ
 ينفذ مهمتني بصورة صحيحة.

 ينفذ مهمة واحدة بصورة صحيحة.



دقيقة                           فردي أو ثنائي                          فردي أو ثنائي                          فردي أو ثنائي

ا كافيًـا مـن أوراق املالحظات    وفّر عـددً
الالصقة واألقالم للمجموعات كلها.

 سـيدرك الطالب املصادر الطبيعية التي يسـتخدموهنا 
كل يوم.



ا الطالب أهنـم سيستكشـفون غرفة الصف  ـربً م النشـاط خمُ قـدّ
ليتعرفـوا مصـادر املـوادّ التـي تتكون منهـا األشـياء، واعرض 
عليهم ورقة مالحظات الصقة، ثم اسـأل: هل الورقة الالصقة 

مصنوعة من مواد نباتية أم من مواد حيوانية؟

 اكتب الكلمتني «نبات» و «حيوان» عىل السـبورة، واطلب 
إىل الطالب كتابتها.

 بنيّ للطالب كيف ختتار شـيئًا وحتدد مصدر املوادّ 
نع منها، واكتب ذلك عىل ورقة الصقة وثبتها عىل  التـي صُ
اليشء. شـجع جمموعات الطالب عىل كتابة أوراق الصقة 

وتثبيتها عىل ثالثة أشياء موجودة يف غرفة الصف.

  اطلب إىل كل جمموعة إخبار زمالئهم عن األشياء 
التي ألصقوا أوراقا عليها، واكتب أسـامء هذه األشـياء عىل 

السبورة حتت الكلمة الصحيحة: «نبات» أو «حيوان».

 (انظر كراسة النشاط ص٢٤)   
  اطلب إىل الطالب كتابة قائمة بأشـياء يف غرفة 
الصـف، أو يف بيوهتم حتتوي عىل مواد غري مألوفة. ودعهم 
يناقشـوا كيف يعرفون مصدر املوادّ التـي تتكون منها هذه 
األشـياء، وشجعهم عىل سؤال شـخص بالغ يف البيت عن 

األشياء غري املألوفة.


شـجع الطالب عىل مجع ملصقات توجد عـىل منتجات خمتلفة، 
واطلب إليهم إجراء مناقشة عن املوارد النباتية واحليوانية ملحتويات 
ف أيـة مواد غـري مألوفة. هـذه املنتجات، وسـاعدهم عـىل تعرّ

اسأل: كيف حتدد املوادّ التي يتكون منها يشء معني؟







 
أقرأ وأتعلم

  
التوقع هو ختمني ملا قد

حيدث يف املستقبل.


←

 تأيت املوارد الطبيعية من األرض ويسـتخدمها 
الناس بطرق خمتلفة. قبل القراءة. اسأل:

 فيم نستخدم األشياء التي مصدرها األرض؟ 

بعد القراءة مع الطالب، اسأل:

  مـا بعـض النباتـات واحليوانات التـي نسـتخدمها؟ كيف
مـن  اخلشـب  نسـتخدم  حمتملـة:  نسـتخدمها؟ إجابات 
األشـجار لصناعـة أشـياء كثرية مثـل األبـواب واألثاث. 

نستخدم الصوف من األغنام لصنع املالبس.

←

املوارد الطبيعية: اكتب: «موارد طبيعية» عىل السبورة. ووضح 
للطـالب أن املـورد هو الـيشء الذي نأخـذ منـه حاجاتنا، وأن 
الطبيعـة هي كل ما حييط بنا من أرض ونبات وحيوان. واطلب 
ا، وأنه  إليهم تسـمية مورد طبيعي، وتفسـري سـبب كونه مـوردً

طبيعي. اسأل:

  ما األشياء التي تُصنع من هذا املورد الطبيعي؟ كرر النشاط
.باستخدام موارد طبيعية أخر

املنظم التخطيطي ( ٣ )

ما الذي حدث؟ماذا أتوقع؟

؟ يَّةُ بِيعِ دُ الطَّ ارِ وَ ا المَ مَ

ا  هَ مُ دِ تَخْ نسْ ضِ وَ نَ األَرْ يْها مِ لَ لُ عَ صُ تِي نَحْ ـيَاءُ الَّ األَشْ

دَ  ارِ وَ يَاتِنَا مَ مُ فِي حَ دِ تَخْ نُ نَسْ . نَحْ يَّةً بِيعِ دَ طَ ارِ وَ ى مَ مَّ تُسَ

مُ  دِ ـتَخْ ـا نَسْ مَ .كَ النَّبَاتَاتُ ، وَ انَـاتُ يَوَ ـا: الحَ نْهَ ، مِ يَّـةً حَ

 ، اءُ مَ الْ ، وَ ـةُ بَ التُّرْ ، وَ ورُ خُ نْهـا: الصُّ ، مِ يَّةٍ يْـرَ حَ دَ غَ ارِ وَ مَ

. اءُ وَ هَ الْ وَ

. يرٍ غِ ارِ في بِنَاءِ بَيْتٍ صَ جَ شْ وذِ مِنَ األَ أْخُ بِ الْمَ شَ يدُ مِنْ الْخَ تَفِ .↑ نَسْ غيرٍ .اءِ بَيْتٍ صَ غيرٍ .اءِ بَيْتٍ صَ يرٍ غِ ِاءِ بَيْتٍ صَ غَ غَاءِ بَيْتٍ صَ غارِ في بِناءِ بَيْتٍ صَ غارِ في بِناءِ بَيْتٍ صَ غَارِ في بِنَاءِ بَيْتٍ صَ غَاءِ بَيْتٍ صَ غارِ في بِناءِ بَيْتٍ صَ غَاءِ بَيْتٍ صَ اءِ بَيْتٍ صَ

. اءُ وَ هَ الْ وَ

    
                

   

    
       

  

←

←

       




املوارد الطبيعية إما متجددة أو غري متجددة . املوارد املتجددة هي عادة موارد 
ض نفسها بمعدل ما يؤخذ منها. أما املوارد غري املتجددة فهي عادة  حية تعوّ

أشياء غري حية، ومنها املعادن التي تنفد.

  ملزيد من املعلومات ارجع إىل اخللفية العلمية يف هناية الدليل     

وإىل املوقع اإللكرتوين:
 www.obeikaneducation.com 









←
 ، -  اطلـب إىل الطـالب النظر إىل الصـور يف الصفحتـني

وقراءة رشوحها، ثم اسأل:

  التي مصدرهـا حيوان؟ إجابات ما بعض األشـياء األخر
حمتملة: املالبس واألحذية والشنط.

  التـي مصدرهـا نبات؟ إجابات مـا بعض األشـياء األخر
حمتملة:  الكرايس، الورق.

  إجابة السؤال
إجابـات حمتملـة: احليوانـات إلعطـاء املالبـس (اجللد 
املالبـس  إلعطـاء  النباتـات  والطعـام.  والصـوف)، 
.الصخور للمأو .(صبغات، قطن) والطعام، واملأو

. البِسِ نْعِ الْمَ نامِ في صُ غْ وفَ األَ مُ صُ دِ تَخْ نسْ  ↑

بُ  ، لَكِنْ يَجِ قٍ ةِ طُرُ دَّ يَّةَ بِعِ بِيعِ دَ الطَّ ارِ وَ مُ النَّاسُ المَ دِ تَخْ يَسْ

دِ. ارِ وَ هِ المَ ذِ يعِ هَ مِ كِ جَ الَ تِهْ مِ اسْ دَ اةُ عَ اعَ رَ مُ

ا؟ هَ مُ دِ تَخْ ةُ الَّتي نَسْ يَّ بيعِ دُ الطَّ ارِ وَ ا المَ   مَ

ورَ  فِي بِنَاءِ  خُ مُ الصُّ دِ تَخْ نَسْ

. قِ رُ فِ الطُّ صْ رَ انِ وَ رَ دْ الجُ

      



ا ملبدأ الفروق الفردية من خالل:  تلبّي هذه األنشطة احتياجات الطالب وفقً

دِ الطـالب بعينات من مـوارد طبيعية: تربة، ماء، نباتات،  وِّ   زَ

ا للموارد نفسـها واخلط هذه الصور، ثم  وصخـور، ثـم اعرض عليهم صورً
اطلب إليهم الربط بني املورد والصورة املناسبة له

ع الطالب عىل اختيار صور من جمالت ألشياء مصنوعة    شجّ

مـن موارد طبيعية، ثم البحث عن املزيد من املعلومات عنها، ثم اطلب إليهم 
عمل ملصق يوضحون فيه ما تعلموه حول املوارد واستخداماهتا.



 اسـتخدام بطاقـات الصور. اكتب عىل السـبورة أسـامء 
بعض املوارد مثل املاء، والنبات، والصخور، ثم اعرض عىل 

الطالب بطاقات مصورة هلذه املوارد. .

 اطلب إىل الطالب تكرار أسـامء هذه 
املـوارد، ثم اطلـب إىل كل منهم اإلشـارة إىل صـورة املورد 

الذي يذكر اسمه.

 اطلـب إىل الطـالب إكـامل اجلملـة 
التالية:

 تسـتخدم الرتبة يف.............". تسـتخدم الرتبة يف تثبيت 
النبات ونموه.

توضيـح  الطـالب  إىل   اطلـب 
استخدامات كل من املوارد املذكورة.










←

. الرتبـة مورد طبيعي، وهي تسـتخدم لزراعة 
النباتات، ولصنع أشياء من الطني.

اقرأ السـؤال أعـىل صفحـة ، واكتب إجابـات الطالب عىل 
ع الطالب عـىل التفكـري يف كيفية اسـتخدامهم  السـبورة. شـجّ

ا، اسأل: الرتبة. بعد القراءة معً

  ما اليشء الذي استخدمته اليوم وكان مصدره الرتبة؟ إجابة
سؤال «أقرأ الصورة» البجع، العشب، الرتبة.

←

ح للطـالب أن الرتبة من املـوارد الطبيعية التي متدّ  الرتبـة: وضّ
اإلنسـان، واحليوان، والنبات بحاجاهتـا الرضورية لبقائها عىل 

قيد احلياة.

ا طبيعيًّا، وما  اطلب إىل الطالب تفسـري سـبب كون الرتبة موردً
ل إجاباهتم عىل السبورة. املواد التي نستخدمها من الرتبة؟ وسجّ

←
يعتقـد بعض الطـالب أن الرتبة كانت دائامً عىل شـكلها احلايل. 
ـح هلم أن الرتبـة تتغريَّ مع مرور الزمن ومـع حتلّل النباتات  وضّ

واحليوانات، وعندما حتفر احليوانات فيها.

 

اطلب إىل الطالب دراسة الصورة ص ، ثم اسأل: 

  :كيـف تسـتخدم الرتبـة يف هـذه الصورة؟ إجابـة حمتملـة
تسـتخدم الرتبـة لزراعة العشـب الـذي تأكلـه احليوانات 

اآلكلة األعشاب.

بَةِ؟ رْ ةُ التُّ يَّ مِّ ا أَهَ مَ

انِ  يَوَ لِلْحَ ا للنَّبَـاتِ وَ دًّ ـمٌّ جِ هِ ، مُ بِيعِيٌّ دٌ طَ رِ ـوْ ـةُ مَ بَ التُّرْ

ا. انِ أَيْضً نْسَ ِ لِإلْ وَ

انَاتُ أَنْ  يَوَ ـتَطِيعُ الحَ تَسْ ، وَ ـةِ بَ ي التُّرْ ـو النَّبَاتُ فـِ نْمُ يَ

. يْهِ لَ  عَ ذَّ تَغَ تَ

ا فِي  اهَ تِي أَرَ ضِ الَّ رْ دُ األَ ارِ وَ ا مَ مَ
ةِ؟ ورَ هِ الصُّ ذِ هَ

     

    

مُ  دِ تَخْ انٍ يَسْ يَوَ نْ حَ ثُ عَ أَبْحَ

ثُ  دَّ أَتَحَ ، وَ يْتِهِ اءِ بَ ةَ لِبِنـَ بَ التُّرْ

. نْهُ عَ

مُ  دِ تَخْ انٍ يَسْ يَوَ نْ حَ  عَ

ثُ  دَّ أَتَحَ ، وَ يْتِهِ اءِ بَ ةَ لِبِنـَ بَ التُّرْ

. نْهُ عَ

       

 يصف كيف تستخدم احليوانات الرتبة مسكنًا هلا. 

 صـور أو قائمـة حليوانـات تعيش أو ال تعيـش يف الرتبة، 
أوراق، أقالم.

ع صور حيوانات عىل الطالب.   وزّ
  دع الطـالب يصنّفـوا احليوانـات يف جمموعتـني: إحدامهـا تعيـش يف 

الرتبة، واألخر ال تعيش فيها.

  اطلب إىل الطالب رسـم صورة لكل حيوان 
يعيش يف الرتبة، ورسم بيته.

  اطلـب إىل الطـالب التواصل بوصف 
كيف يستخدم كل حيوان الرتبة.

١٥ دقيقةجمموعات ثنائية

  اطلب إىل الطالب رسـم صورة لكل حيوان 







  إجابة السؤال

إجابـات حمتملـة: حتصل النباتـات عىل غذائها مـن الرتبة، وهي 
تعيـش فيها. تأكل احليوانات النباتات التي تنمو يف الرتبة. بعض 

احليوانات تعيش يف الرتبة.

 


←
راجع الطالب فيام تعلموه عن املوارد الطبيعية وكيف تستخدم. 
وأعد طرح سـؤال «الفكـرة العامة»: ملاذا جيـب علينا أن نحافظ 
عـىل موارد األرض؟ اكتب إجابات الطالب يف جدول التعلّم يف 

عمود «ماذا تعلّمنا؟».

←
 

اسـتخدم املنظم التخطيطي 
التـايل لتعزيز فهـم الطالب 
ملحتـو الدرس. واسـأل: 
مـا األشـياء املصنوعـة مـن 
مـوارد طبيعية التي سـوف 

ا؟ ترتدهيا غدً

ث ر، وأحتدَّ أفكِّ
 إجابـات حمتملـة: متـر، خيار، تفـاح، خس، أرز،      

طامطم، فاصولياء.
   إجابات حمتملة: بناء املنازل والطرق  

واجلدران، وصناعة املالبس واألكواب واألطباق.

       


ابدأ بمناقشـة الطالب عن إحد احلدائق التي زاروها، واطلب 
إليهـم أن يعددوا األشـياء التـي رأوها يف احلديقـة. اطلب إليهم 

رسم تلك احلديقة، مع توضيح ما حتويه.

ما الذي حدث؟ماذا أتوقع؟

قميص قطني

حذاء من كتان
ثوب

قميص قطني

حذاء من جلد
بنطال قطني

املنظم التخطيط (٣)

نْعِ  ـا في صُ ةِ أَيْضً بَ امُ التُّرْ دَ ـتِخْ كِـنُ اسْ مْ يُ

هُ  مُ دِ تَخْ سْ ، يَ ةِ بَ نَ التُّرْ عٌ مِ . الطِّينُ نَوْ يَاءِ األَشْ

بَاقِ  ثْـلِ األَطْ ـيَاءَ مِ نْعِ أَشْ افُ في صُ ـزَّ الخَ

. ابِ وَ واألَكْ

ينِ نُوعٌ مِنَ الطِّ صْ وبٌ مَ → كُ

نَ التُّربَةِ؟ يَّةُ مِ اتُ الْحَ لُوقَ خْ يدُ الْمَ تَفِ يْفَ تَسْ   كَ

اءِ؟. ١ دَ لَى الغَ مَ عَ يَوْ ا الْ لَهَ كِنُ أَنْ آكُ مْ تِي يُ ا النَّبَاتَاتُ الَّ . مَ عُ قَّ أَتَوَ

؟. ٢ ضِ نَ األَرْ ا مِ يْهَ لَ لُ عَ صُ تِي نَحْ يَاءُ الَّ مُ األَشْ دَ تَخْ . فِيمَ تُسْ يُّ اسِ الُ األَسَ ؤَ  السُّ

       
تُها. رْ ةٍ زُ يقَ دِ ةً لِحَ ورَ مُ صُ سُ أَرْ
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د الطـالب بأربع قطع من الـورق، واطلب  زوّ
هـواء،  نباتـات،  هلـا:  عناويـن  وضـع  إليهـم 

حيوانـات، ماء، وكتابة ورسـم صور تبـني الطرق التي يسـتعمل هبا الناس 
هذه املوارد الطبيعية.















يرشح أمهية املاء واهلواء كموردين طبيعيني. �

ث واحلاجة إىل نظافة كل من � ح مفهوم التلوّ يوضّ
 اليابسة، واملاء واهلواء.

    

           

انَهُ  حَ ـبْ هُ سُ ا اللَّ مَ أَهُ يَّ ، هَ انِ مَّ هِ يَّانِ مُ بيعِ انِ طَ دَ رِ وْ اءُ مَ وَ الْهَ ـاءُ وَ الْمَ
؟ اءِ ةُ الْمَ يَّ مِّ ا أَهَ . مَ انِ الَى لِإلنْسَ وتَعَ
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النتيجةالسبب

  



االسم    سِ رْ يديٌّ للدّ هِ طّطٌ تَمْ خَ مُ

                      
               

           
. اتِ اغَ رَ ءِ الفَ لْ لََى مَ نِي عَ دَ اعِ مُ كِتَابِي لِيُسَ دِ تَخْ أَسْ

          

١ .. يْ تَعِيشَ تاجُ إِلَى   الماء   لِكَ ضِ تَحْ لَى األَرْ يَّةُ عَ لُوقاتُ الحَ خْ المَ

٢ .. تَعِيشَ يْ   تنمو     وَ اءَ لِكَ النَّباتَاتُ المَ اناتُ وَ يوَ مُ الحَ دِ تَخْ  تَسْ

٣ .. تَنفَّسَ يْ نَ تاجُ إِلَى   الهواء   لِكَ  نَحْ

٤ .. يْ تَعِيشَ ماءٍ   نظيفين   لِكَ واءٍ وَ تاجُ إلى هَ يَّةِ تَحْ لُوقاتِ الحَ خْ يعُ المَ مِ  جَ

سِ رْ اتُ الدَّ دَ رَ فْ مُ



االسمُ   

               
              

            
ةٍ. ورَ لِّ صُ رِ فِي كُ ثِ الظَّاهِ لةٍ بِنَوعِ التَّلوُّ مْ لَّ جُ لُ كُ مِ أُكْ

ةُ                      تلوث الماء                         .. ١ ورَ هِ الصُّ ذِ رُ هَ تُظْهِ

ةُ                      تلوث الهواء                         .. ٢ ورَ هِ الصُّ ذِ رُ هَ  تُظْهِ












































21cm

27
.5

cm

21cm6mm

المملكة العربية السعودية

www.obeikaneducation.com

















ةَ ورَ أُ الصُّ رَ أَقْ مُ    االسْ

           
امِ  دَ ـتِخْ ائِقَ اسْ حُ طَرَ ضِّ أُوَ ، وَ اهُ نَ رِ أَدْ وَ . أَنْظُرُ إِلَى الصُّ يْ تَعِيشَ اءِ لِكَ ا إِلَى المَ هَ يعُ مِ يَّةُ جَ لُوقَاتُ الحَ خْ تَـاجُ المَ تَحْ

ا. نْهَ لٍّ مِ اءِ فيِ كُ المَ

 

: بَةِ نَاسِ ةِ المُ لِمَ اغٍ بِالْكَ رَ لَّ فَ ُ كُ ألَ أمْ

ةِ ١ لـ .................................................... . ١ ورَ اءُ فِي الصُّ مُ المَ دَ تَخْ يُسْ

ةِ ٢ لـ  .................................................... ٢ ورَ اءُ فِي الصُّ مُ المَ دَ تَخْ سْ  يُ

ةِ ٣ في .................................................... ٣ ورَ اءُ فِي الصُّ مُ المَ دَ تَخْ يُسْ

ةِ ٤ في .................................................... ٤ ورَ اءُ فِي الصُّ مُ المَ دَ تَخْ سْ يُ

       

                  
              

نقل األشياء

ري المزروعات

السباحة

الطبخ

١٣ ٢٤
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مٍ؟ لَّ يَوْ اءَ كُ ا الْمَ مُ فِيهَ دِ تَخْ تِي أَسْ ةُ الَّ طَ نْشِ ا األَ مَ

   

ةٍ قَ رَ وَ . اءَ مَ ا الْ لُ فِيهَ مِ تَعْ تِي أَسْ طَةَ الَّ دُ األَنْشِ دِّ ي. أُحَ تَقْصِ أَسْ  

حُ  ضِّ ةً نُوَ حَ وْ ي لَ تـِ وعَ مُ جْ ادُ مَ رَ أَفْ لُ أَنَـا وَ مَ أَعْ  
. مِ يَوْ لَ الْ الَ اءِ خِ االتِنَا لِلْمَ مَ تِعْ ا اسْ فِيهَ

ـدِّ  عَ اتِ الْ ـارَ مُ إِشَ دِ ـتَخْ . أَسْ لُ الْبَيانَـاتِ ـجِّ أُسَ    
يًّا. مِ وْ اءِ يَ مَ الِ الْ مَ تِعْ اتِ اسْ رَّ دِ مَ دَ يلِ عَ جِ لِتَسْ

رَ ثَ فُ أَكْ شِ تَكْ أَسْ
؟ يَّةَ ماءٍ أَقَلَّ مِّ ا كَ لَ فِيهَ مِ تَعْ كِنُنِي أَنْ أَسْ مْ تِي يُ يَاءُ الَّ ا األَشْ . مَ تَنْتِجُ أَسْ    

وينٍ لْ أَقْالمِ تَ

ءُ وْ ضُ الوُ اءِ بُ املْ ْ رشُ نْظيفُ  تَ
نانِ سْ األَ

لُ  سْ غَ
يْدي األَ

ةٍ قَ رَ وَ

وينٍ لْ أَقْالمِ تَ

    

     

   

   

 

   

   

ٌ 

اءِ؟ وَ دُ فِي الهَ ا يُوجَ اذَ مَ

. يٍّ تِيكِ سْ يطٍ بِالَ رِ لِّ شَ لَى كُ وبًا فِي  أَعْ قُ لُ  ثُ مَ يَعْ ي سَ مِ لِّ عَ مُ

دَ  ي أَحَ طِّ مَّ أُغَ يطٍ ، ثُ ـرِ لِّ شَ ةِ كُ تْحَ ا فِي فُ يْطً عُ خَ   أَضَ

ا. قً صِ ا الَ يطً رِ بِحَ شَ لِين لِيُصْ ازْ يطِ بِالفَ رِ ي الشَّ هَ جْ وَ

. جِ ارِ ةَ فِي الخَ طَ رِ شْ قُ األَ لِّ عَ  أُ

ةِ فِي  قَ لَّ عَ ةِ المُ طَ ـرِ شْ لَى األَ قُ عَ تَصِ لْ ـيَ ي سَ ا الَّذِ . مَ ـعُ قَّ تَوَ   أَ
؟ جِ ارِ الخَ

يطٍ بنهاية  ـرِ لِّ شَ قِ لِكُ صِ هِ الالَّ جْ رُ إِلَـى الوَ نْظُ . أَ ـظُ حِ   أُالَ
؟ ا أَرَ اذَ الدرس. مَ

اءِ؟ وَ ثِ الهَ وُّ لَ نْ تَ تِي عَ ظَ حَ الَ نِي مُ بِرُ ا تُخْ اذَ . مَ تِجُ نْ تَ  أَسْ


                     

   

خيوط

يَّةٍ تِيكِ سْ ةٍ بِالَ طَ رِ أَشْ

فازلين

ةٍ يَّ تِيكِ سْ ةٍ بِالَ طَ رِ أَشْ
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رسِِ الثَاني تِبارُ الدَّ االسم   اخْ

. الٍ ؤَ لِّ سُ ةِ لِكُ يحَ حِ ةِ الصَّ ابَ جَ ولَ اإلِ لَمِ حَ طُ بِالْقَ وِّ أُحَ

ها؟. ١ يْعُ مِ يِّةُ جَ لُوقَاتُ الحَ خْ تَاجُ إليْهِ المَ بِيعيُّ الَّذي تَحْ دُ الطَّ ورِ ا المَ  مَ

يتُ الزَّ اءُ     المَ مُ     اللَّحْ  

؟. ٢ واءِ النَّظِيفِ يَّةُ الهَ مِ ا أَهَ  مَ

اتُ لِتَطِيرَ يْهِ الطَّائِرَ تَاجُ إِلَ تَحْ انٍ  كَ لِّ مَ دُ فِي كُ يُوجَ يَّةِ  لُوقاتِ الحَ خْ ةِ النَّاسِ والمَ حَّ يٌ لِصِ ورِ رْ ضَ  

ةٌ؟. ٣ ارَّ يَاءُ ضَ تَلَطَتْ بِهِ أَشْ ا اخْ اءِ إِذَ وَ ثُ لِلْهَ دُ ا يَحْ اذَ مَ

واءُ ثُ الهَ تَلوَّ يَ واءُ    نُ الهَ خُ يَسْ واءُ    رُ الهَ جِ نْفَ يَ  

 . اءَ مُ فِيها المَ تَخدِ ائِقَ أَسْ ثَ طَرَ أَكتُبُ فِيه ثَالَ دولِ التَّالِي، وَ . أَنظُرُ إِلَى الجَ تُبُ أَكْ ، وَ رُ كِّ أُفَ
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انَهُ  حَ ـبْ هُ سُ ا اللَّ مَ أَهُ يَّ ، هَ انِ مَّ هِ يَّانِ مُ بيعِ انِ طَ دَ رِ وْ اءُ مَ وَ الْهَ ـاءُ وَ الْمَ
؟ اءِ ةُ الْمَ يَّ مِّ ا أَهَ . مَ انِ الَى لِإلنْسَ وتَعَ

    


←

قف عىل مد ما يعرفه الطالب عن كيفية استخدام الناس للامء 
واهلواء، واسأل:

 ما أمهية املاء؟

 ما أمهية اهلواء؟

 ملاذا نحتاج إىل أن يكون هواؤنا وماؤنا نظيفني؟

عنـوان  حتـت  التعلـم  جـدول  يف  الطـالب  إجابـات  اكتـب 
«ماذا نعرف؟».

اقـرأ اجلملة حتت «أنظر وأتسـاءل» والسـؤال الـذي يليها، 
وناقش الطالب فيهام، ثم اسأل:

  يف أي يشء نسـتخدم املاء؟ إجابـات حمتملـة: لنغتسـل
يِّ النباتات. ونستحم، لننظّف األشياء، لنرشب، لرَ

  ،مـن أين يـأيت املاء؟ إجابات حمتملة: املطـر، البحريات
الربك، األهنار، البحار، املحيطات.

اكتـب إجابات الطالب عىل السـبورة، وانتبه إىل أية مفاهيم 
غري صحيحة قد تكون لدهيم ، وعاجلها يف أثناء سري الدرس. 




واملطـر  املـاء  عـن  تتحـدث  التـي  القرآنيـة  اآليـات  بعـض  بتـالوة  ابـدأ 

(البقرة ، األعراف ،  النور ، األنبياء )، اسأل:

  ،بحسـب ما تشـري اآليات، من أين يأيت املطر؟ إجابات حمتملة: السـامء
السحاب.

  :مـا أمهية املاء بحسـب ما تشـري إليـه بعـض اآليات؟ إجابـات حمتملة
احلياة، للرشب، للنبات.

شجع الطالب عىل ذكر أو تالوة آيات أخر تتحدث عن املاء، وأمهيته.






 .يرشح أمهية املاء واهلواء كموردين طبيعيني
  ح مفهوم التلوث واحلاجة إىل نظافة كل من اليابسة، واملاء يوضّ

واهلواء.







مٍ؟ لَّ يَوْ اءَ كُ ا الْمَ مُ فِيهَ دِ تَخْ تِي أَسْ ةُ الَّ طَ نْشِ ا األَ مَ

. اءَ ا الْمَ لُ فِيهَ مِ تَعْ تِي أَسْ ةَ الَّ طَ نْشِ دُ األَ دِّ ي. أُحَ صِ تَقْ  أَسْ

ا  االتِنَ مَ تِعْ ا اسْ حُ فِيهَ ضِّ ةً نُوَ حَ تِي لَوْ وعَ مُ جْ ادُ مَ رَ أَفْ نَا وَ لُ أَ مَ  أَعْ

. مِ يَوْ لَ الْ الَ اءِ خِ مَ لِلْ

دِ  دَ يلِ عَ جِ دِّ لِتَسْ اتِ الْعَ ـارَ مُ إِشَ دِ تَخْ . أَسْ يانَاتِ بَ لُ الْ ـجِّ  أُسَ

ا. يًّ مِ اءِ يَوْ الِ الْمَ مَ تِعْ اتِ اسْ رَّ مَ

ثَرَ أَكْ       

لَ  مِ ـتَعْ نِي أَنْ أَسْ نُ كِ مْ تِي يُ ـيَاءُ الَّ شْ ا األَ . مَ تِجُ نْ ـتَ  أَسْ

؟ لَّ ةَ ماءٍ أَقَ يَّ مِّ ا كَ فِيهَ

ةٍ قَ رَ وَ

ينٍ وِ لْ أَقْالمِ تَ

  

     

   

   

 

   

   

    

دقيقة                           مجيع الطالب                          

 حرضّ لوحة تعرض جـدوالً من عمودين 
ل عليها بيانات الصف. نحتاج هذا النشاط إىل متابعة يف  لتسـجّ

هناية اليوم الدرايس.

 يساعد هذا النشاط الطالب عىل تعرف كمية املاء التي 
يستخدموهنا، والغرض من ذلك.



ـر الطالب أن اجلدول يعرض البيانـات بطريقة منظمة، وأنه  ذكّ
يوفر هلم سجالً يبني متى وكيف يستخدمون املاء أثناء اليوم.

 شـجع الطالب عىل التفكري بطرق استخدامهم 
املاء، يف البيت ويف املدرسة، واكتب أفكارهم عىل السبورة.

  اطلـب إىل الطالب كتابة ثالثة اسـتخدامات للامء أو أربعة 
عىل لوحة كبرية، بعد االتفاق عليها.

 وضح للطالب كيفية استخدام إشارات    
العد لتسـجيل البيانات، واطلب إليهم عدّ اإلشارات لكل 

استخدام يف هناية النشاط.

 (انظر كراسة النشاط ص٢٦)   
  سـاعد الطـالب عـىل اسـتخدام مـا تعلموه من 
النشـاط لتطويـر خطط لرتشـيد اسـتهالكهم للـامء. مثالً، 

يمكنهم إغالق الصنبور يف أثناء غسل أيدهيم بالصابون.


ع الطالب عىل استقصاء كيفية استخدام أناس آخرين للامء  شجّ
واملقارنة بينهم، ثم اسـأل: كيف يسـتخدم رجـل اإلطفاء املاء؟ 

وكيف يستخدم الطباخ املاء؟

اقرتح عىل الطالب أن حيتفظوا بمذكرات يومية حول استخدام 
لوا فيها كيف يسـتخدمه اآلخرون، واطلب إليهم  املاء، ويسـجّ
تبـادل مالحظاهتـم مع زمالئهم، واسـتقصاء أي اسـتخدامات 
 احلديقة ليالً  تثـري أسـئلة.  اسـأل فمثالً: ملـاذا يفضـل أن تُـروَ

وليس يف أثناء النهار؟



يستخدم سلم التقدير التايل لتقويم أداء الطالب:

   () حيدد األنشطة التي يستخدم فيها املاء يف حياته اليومية.
()  يتشـارك مع زمالئه لعمل لوحة توضح استعامالت املاء 

اليومية.
() ينظم البيانات يف جدول.

() يتواصل مع زمالئه ويشاركهم بالنتائج التي توصل إليها.

 ينفذ ثالث مهامّ بصورة صحيحة.
 ينفذ مهمتني بصورة صحيحة.

 ينفذ مهمة واحدة بصورة صحيحة.








؟  اءِ وَ الْهَ اءِ وَ ةُ الْمَ يَّ مِّ ا أَهَ مَ

لُوقَاتِ  خْ مَ يعِ الْ مِ يَـاةِ جَ انِ لِحَ يَّ ورِ رُ اءُ ضَ وَ ـاءُ والهَ المَ

ةٍ  اناتُ في حاجَ يَوَ الْحَ ـانُ والنَّبَاتَاتُ وَ نْسَ ؛ فَاإلِ يَّةِ الْحَ

اءَ  مُ المَ دِ ـتَخْ نُ نَسْ ، نحْ وَ نْمُ تَ ـيْ تَعِيشَ وَ إلـى الماءِ لِكَ

ا  مَ ، كَ امِ مَ ـتِحْ االسْ الطَّبْخِ وَ ـوءِ وَ ضُ وُ بِ والْ ـرْ في الشُّ

. نَعِيشَ تَنَفَّسَ وَ يْ نَ اءِ لِكَ وَ تَاجُ إِلَى الهَ نَحْ

      

    
                 

 

    
 

←

←

       

 
أقرأ وأتعلم

  
السـبب يدل عىل سـبب حدوث 
الـيشء. والنتيجـة تـدل عـىل أن 

اليشء قد حدث.


←

 حيتـاج الناس والنباتـات واحليوانات إىل ماء 
وهواء نظيفني:

←
اطلب إىل الطالب النظر إىل الصور يف الصفحة  ، وناقشـهم 

يف إجاباهتم. بعد القراءة، اسأل:

  ملـاذا نحتاج إىل ماء وهـواء نظيفني؟ إجابـات حمتملة: املاء
للرشب، والطبخ والغسل، أما اهلواء فللتنفس.

  مـاذا حيصـل عندمـا ال يكون املـاء واهلـواء نظيفني؟ إجابة
حمتملة: ال نستطيع أن نستخدمهام.

النتيجةالسبب

املنظم التخطيطي ( ٨ )




اعـرض عـىل الطالب يف كتـاب الطالـب يف الصفحتـني - التي تبني 
أمهية املاء، واطلب إليهم ذكر اسـتخدامات أخر للامء كتنظيف األسنان، 
أو الوضـوء للصـالة. ولتعزيز أمهية اهلـواء اطلب إليهـم حتريك أيدهيم يف 

اهلواء وأخذ شهيق عميق.

  صف بجمل بسـيطة استخدامات املاء يف كل صورة 
مـن صور كتاب الطالب، واطلـب إليهم وضع أصابعهم عىل الصورة التي 

يتم وصفها. اطلب إليهم إعادة اجلملة بشكل مجاعي.

 اطلـب إىل الطـالب اسـتخدام الصـور للتعبري عن 
كيفية استخدام الناس للامء واهلواء.

ع الطالب عىل اسـتخدام مجل مفيدة ومرتابطة   شجّ
لتفسري سبب أمهية املاء واهلواءلتفسري سبب أمهية املاء واهلواء.









إجابة السؤال
  

إجابـات حمتملة: حتتاج النباتـات إىل املاء لكي تنمو، 
حيتاج اإلنسـان واحليوان إىل رشب املاء لكي يعيش، 

ا لتنظيف أنفسهم. ويستخدمان املاء أيضً

     

اطلب إىل الطالب وصف ما يشـاهدونه حيدث يف كل صورة، 
ثم اسأل:

  مـا الذي حيدث عند وضع اخلرضاوات يف ماء سـاخن إىل 
درجة الغليان؟ سوف ينضج اخلضار.

 يسـتفيد النـاس من املاء يف 
الوضوء واالستحامم والطبخ وري املزروعات.

←

راجـع مع الطـالب مفردات الفصـل، ثم اطلب إليهم رسـم 
دائـرة كبرية عىل دفـرت العلوم وكتابـة مصطلح مـوارد طبيعية 
فوقـه، ثم اسـأل: ما املـوارد الطبيعيـة التي تراهـا يف الصور يف 
صفحتـي ٩٢ – ٩٣؟ إجابـة حمتملـة: نباتـات،  مـاء، هـواء. 
ثـم شـجعهم لكتابة أكرب قدر ممكـن من املـوارد الطبيعية التي 

يعرفوهنا داخل الدائرة.

يَّةِ؟ اتِ الحَ لُوقَ خْ اءِ لِلْمَ يَّةُ المَ مِّ ا أَهَ مَ  

تِنا.  حَّ انِ بِصِ رَّ ا يَضُ مَ إنَّهُ يْنِ فَ يْرَ نَظِيفَ اءُ غَ وَ هَ الْ اءُ وَ مَ ونُ الْ ا يَكُ مَ نْدَ عِ

يْ  ؛ لِكَ اءِ ـوَ هَ الْ اءِ وَ مَ ـةِ الْ لَى نَظَافَ ظَ عَ افـِ ا أَنْ نُحَ يْنـَ لَ ـبُ عَ ا يَجِ ذَ لـِ

. يَّةِ لُوقَاتِ الْحَ خْ مَ يعُ الْ مِ ا جَ مَ نْهُ يدَ مُ تَفِ سْ يَ

اءِ؟ يدُ النَّاسُ مِنَ المَ تَفِ يْفَ يَسْ كَ

     

      




تسـتحيل احليـاة عـىل األرض بـدون املـاء، وهو يغطـي ثالثة أرباع سـطح 

األرض تقريبًا.

ن املـاء  % من  ثالثـة يف املئـة منـه مـاء عـذب، والباقي مـاء مالح. ويكـوّ
جسـم اإلنسـان، ومعظم املاء الذي يسـتخدمه الناس مصدره املياه اجلوفية، 

والبحريات، واألهنار والسيول.

  ملزيد من املعلومات ارجع إىل اخللفية العلمية يف هناية الدليل     

وإىل املوقع اإللكرتوين:
 www.obeikaneducation.com 









 
←

. تلـوث اهلواء والرتبة واملاء يمكن أن يسـبّب 
.املرض للناس واملخلوقات احلية األخر

ا، اسأل: بعد القراءة معً

  :ثني؟ إجابـات حمتملة مـا الـذي جيعل هواءنـا وماءنـا ملوّ
القاممة، دخان املصانع.

  كيف يمكننـا التقليل من التلوث؟ إجابات حمتملة: بوضع
القاممة يف سلة املهمالت، ببناء مصانع أنظف.

←
ناقش الصورتني ص  - ، ثم اسأل: 

  ما الذي يسـبب تلوث اهلـواء يف الصورة يف الصفحة ٩٤؟
إجابة حمتملة: دخان املصانع.

  كيف تؤذي قاممـة الناس احليوانات؟ إجابـات حمتملة: قد
جتـرح احليوانـات نفسـها بقطع الزجـاج، قد ترشب شـيئًا 

يسبب هلا املرض.

←

ث: اكتـب عىل السـبورة كلمة تلـوث، ثم اسـأل: كيف  التلـوّ
ث النـاس املوارد الطبيعيـة؟ اكتب عىل السـبورة الكلامت:  يلـوّ
هـواء، ماء، يابسـة. واطلـب إىل الطالب ذكر أمثلـة تبني كيف 
عهم عىل ذكر أشـياء  يلـوث النـاس كالًّ من هذه املوارد، وشـجّ

يمكنهم عملها للتقليل من التلوث.

 يستكشف نوع األشياء السابحة يف اهلواء. 
ل الشعر ، عيدان خشبية، عدسات يدوية.  غطاء علبة بالستيكية، جِ
  أحدث ثقوبًا يف الغطاء البالسـتيكي قبل بدء الدرس، واقطع اخليط إىل 

أطوال متساوية.
ل عىل الغطاء باسـتخدام عصا خشـبية، ثم اطلب إىل كل    قم بتوزيع اجلِ
ل يف الغطاء البالسـتيكي  طالب اسـتخدام العصا اخلشـبية لتوزيـع اجلِ

بمساعدة زميله.
  حدد املكان املناسـب لتعليق الغطاء، واطلب إىل كل منهم كتابة اسـمه 
عـىل رشيـط الصق وتثبيته عىل الغطـاء اخلاص به. علـق الغطاء خارج 

غرفة الصف.
ا أو يومني، ثم أحرضه إىل الصف واطلب إىل كل    دع الغطـاء معلقـا يومً
طالب مالحظة ما علق به من اهلواء باستخدام العدسة املكربة اليدوية.

١٥ دقيقةفراد

؟ ثُ وُّ لَ ا التَّ مَ

 ، ايَاتِ ثْلِ النُّفَ ةٍ، مِ ارَّ ـيَاءَ ضَ جودُ أَشْ وَ وُ ثُ هُ التَّلَوُّ

. اءِ وَ هَ اءِ أَوْ فِي الْ مَ ةِ أَوْ فِي الْ يَابِسَ فِي الْ

 . انَاتِ يَوَ رُّ بالْحَ لِكَ يَضُ إِنَّ ذَ ةَ فَ ابِسَ يَ الْ اءَ وَ ثُ النَّاسُ الْمَ وِّ لَ ما يُ نْدَ عِ  ↓

ا  قً صِ ا الَ يطً ـرِ مُ شَ دِ ـتَخْ أَسْ
اءِ  ـيَ شْ األَ اطِ  لتِقَ الِ ا  يضً رِ عَ

اءِ. وَ ةِ في الهَ ودَ جُ وْ المَ

       






لُوقَاتِ  خْ انِ ولِلْمَ نْسَ ضَ لِإلِ رَ مَ ـبِّبَ الْ ثُ يُسَ التَّلَوُّ

. رَ يَّةِ األُخْ الحَ

ـةِ  نَظافَ لـى  حافَظَـةِ عَ لِلْمُ ةٌ  يـدَ دِ قٌ عَ اكَ طُـرُ نـَ هُ

. ضِ األَرْ

اءَ وَ ثُ الهَ وِّ لَ انِعِ يُ صَ انُ المَ خَ دُ  ↓

؟. ١ اءُ وَ هَ ثَ الْ لَوَّ ا تَ يَّةِ إِذَ لُوقَاتِ الْحَ خْ ثَ لِلْمَ دُ كِنُ أَنْ يَحْ مْ ا يُ اذَ . مَ ةُ النَّتيجَ بَبُ وَ السَّ

؟. ٢ ضِ ةِ األَرْ لَى نَظَافَ افَظَةُ عَ حَ بُ المُ ا يَجِ اذَ . لِمَ يُّ اسِ الُ األَسَ ؤَ  السُّ

 

. اءِ ايَاتٍ فِي المَ فَ يِ نُ مْ مِ رَ دَ بَبِ عَ نْ سَ ثُ عَ دَّ أَتَحَ

www.obeikaneducation.com :عُ إِلى   أرجِ    

يَّةِ؟ اتِ الْحَ لُوقَ خْ ثُ بِالْمَ رُّ التَّلَوُّ يْفَ يَضُ  كَ

   

  إجابة السؤال

ب املرض  إجابة حمتملة: كلٌّ من املاء والرتبة واهلواء امللّوث يُسـبّ
للناس واحليوانات والنباتات.

 


←
راجـع الطالب فيـام تعلموه عـن املحافظة عىل مـوارد األرض، 
وأعد طرح سـؤال «الفكـرة العامة»: ملاذا جيـب علينا أن نحافظ 
عـىل موارد األرض؟ اكتب إجابـات الطالب عىل جدول التعلّم 

يف عمود «ماذا تعلّمنا؟».

←
 

ف السـبب  اطلب إىل الطالب اسـتخدام منظم بياين كالتايل لتعرّ
والنتيجـة للسـؤال اآليت: كيـف يؤثـر إلقـاء القاممـة يف البحر يف 

احليوانات؟

 املنظم التخطيطي ( ٨ )

يرمي الناس القاممة 
يف البحر.

يصبح البحر ملوثًا 
وتصاب احليوانات 

.باألذ

النتيجة السبب

ث ر، وأحتدَّ أفكِّ
   إجابة حمتملة: يمكن أن يمرض الناس  

ثًا. واحليوانات والنباتات عند تنفسها هواءً ملوّ
   إجابـة حمتملـة: قـد يصـاب الناس  
واملخلوقات احلية األخر باملرض إذا كان سـطح األرض 
غري نظيف، وإذا كان كل من اهلواء واملاء ملوثني فلن يمكن 

استخدامهام.

اكتـب مجلـة توضيحية عىل السـبورة واطلب إىل الطالب رسـم 
صورة تعرب عنها، ثم اعرض أعامهلم عىل طالب الصف.



 

ع جمالت متنوعة عىل الطالب حتتوي عىل  وزّ
صور حليوانات تستخدم املاء. 

ح اسـتخدام احليوان للامء  اطلـب إىل كل منهـم قصّ الصـور التي توضّ
وإلصاقها عىل ورقة، ثم تبادُل األوراق مع زميله.

ع جمالت متنوعة عىل الطالب حتتوي عىل  وزّ





















يصف كيف نحافظ عىل املوارد بإعادة �
 االستخدام وبالرتشيد والتدوير.

    
    

          

ةِ؟ الِفَ اتِ التَّ يَّارَ لِ السَّ يَاكِ يدُ مِنْ هَ تَفِ يْفَ نَسْ كَ
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املشكلة

خطوات إىل احلل

احلل

  

سِ رْ يٌّ للدَّ يدِ هِ طَّطٌ تَمْ خَ مُ



االسمُ   

                 
             

           
. اتِ اغَ رَ ءِ الفَ لْ لَى مَ نِي عَ دَ اعِ مُ كِتَابِي لِيُسَ دِ أَستَخْ

             

ليها.. ١ ما                      نحافظ                          عَ نْدَ بِيعيَّةَ عِ ا الطَّ نَ دَ ارِ وَ ي مَ مِ نَحْ

ةٍ.. ٢ يدَ دِ ةٍ جَ يقَ انِيَةً بِطَرِ نْها ثَ يدُ مِ تَفِ نِي أَسْ إِنَّ يدُ    استخدام األشياء   فَ ما أُعِ نْدَ عِ

بِيعيَّةِ                      إعادة استخدامها                          .. ٣ دِنا الطَّ ارِ وَ ايةِ مَ مَ ائِقِ حِ نْ طَرَ مِ

ةٍ.. ٤ يدَ دِ ياءَ جَ تاجَ إِلى                  شراء                أَشْ نْ أَحْ نِي لَ إنَّ ، فَ ةِ يمَ دِ ياءِ القَ امَ األَشْ دَ تِخْ يدُ اسْ ما أُعِ نْدَ عِ

سِ رْ اتُ الدَّ دَ رَ فْ مُ



االسمُ   

           

: ةٍ لَ مْ لَّ جُ بُ كُ نَاسِ ةَ الَّتِي تُ لِمَ تُبَ الكَ اتِ التَّالِيَةَ ألَكْ لِمَ مُ الكَ دِ تَخْ أَسْ

تخدام إعادة االسْ الترشيد التدوير

.. ١                     الترشيد                          ءِ يْ امِ الشَّ دَ تِخْ ن اسْ لِيلُ مِ التَّقْ

ةٍ.. ٢               إعادة االستخدام                          يدَ دِ ةٍ جَ يقَ انِيَةً بِطَرِ يءِ ثَ دامُ الشَّ تِخْ اسْ

.. ٣                     التدوير                          يمٍ دِ ءٍ قَ يْ نْ شَ يدٍ مِ دِ ءٍ جَ يْ نْعُ شَ صُ
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ةَ ورَ أُ الصُّ رَ مُ   أَقْ االسْ

                 
              

             
راَرِ  تْمِ لَى اسْ ةُ عَ يقَ هِ الطَّرِ ذِ دُ هَ اعِ تُسَ ةٍ، وَ يدَ دِ  جَ رَ ةٍ أُخْ يقَ ا بِطَرِ هَ مُ دِ ـتَخْ إِنَّكَ تَسْ دِ فَ ارِ وَ امَ المَ دَ ـتِخْ يدُ اسْ عِ ا تُ مَ نْدَ عِ

: ةِ اآلتِيَةِ ئِلَ نِ األَسْ يبُ عَ رةِ ثُمَّ أُجِ وَ . أَنْظُرُ إِلَى الصُّ ضِ دِ األَرْ ارَ وَ مَ

 

: ةٍ لَ مْ لِّ جُ ةِ لِكُ يحَ حِ ةِ الصَّ ابَ جَ لَ اإلِ وْ لَمِ حَ طُ بِالْقَ وِّ أُحَ

١ .: ملِ تَلِفةً لِعَ خْ يَاءَ مُ اصِ أَشْ خَ دُ األَشْ مَ أَحَ دَ تَخْ اسْ

طَرةٍ سْ مِ لمٍ وَ قَ انٍ     يَوَ حَ نَباتٍ وَ يصٍ    أَصِ ةٍ وَ لَمَ قْ مِ

ن:. ٢ يصُ مِ لَمةِ واألَصِ قْ تِ المَ نِعَ صُ

صٍّ قَ مِ اطِرَ وَ سَ مَ أَقْالمٍ وَ ةٍ      لَبٍ فَارغَ عُ انَاتٍ    يَوَ حَ بَاتَاتٍ وَ نَ

٣ .: يصُ ةُ واألصِ لَمَ قْ المِ

ا ثَ تَلوَّ ا     مَ هُ دامُ تِخْ يدَ اسْ أُعِ ايَاتِ     عَ النُّفَ يَا مَ مِ رُ
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؟ عِ ارِ ا بِهِ فِي الشَّ ينَ لْقَ ا أَ تِيكِ إِذَ يسِ الْبِالسْ ثُ لِكِ دُ ا يَحْ اذَ مَ

أسٍ  ـيفِ فِي كَ قِ التَّنْشِ رَ نْ وَ ةً مِ يرَ غِ ةً صَ عُ قِطْعَ   أَضَ

ـتِيكيٍّ فِي  نْ كِيسٍ بِالسْ ةً مِ عُ قِطْعَ ، وأَضَ اءٌ ـا مَ فِيهَ
. اءٌ ا مَ  فِيهَ رَ أسٍ  أُخْ كَ

ثَ  دَ ا حَ اذَ . مَ ةً لَ امِ يْلَـةً كَ ـينِ لَ أْسَ كُ الكَ . أَتْرُ ظُ   أُالحِ

. تِيكِ ةِ البِالسْ يفِ وقِطْعَ ةِ التَّنْشِ قَ رَ نَ وَ لٍّ مِ لِكُ

ـيفِ  ةِ التَّنْشِ قَ رَ نَ وَ لٍّ مِ ثُ لِكُ ـدُ ا يَحْ اذَ . مَ ـتَنْتِجُ    أَسْ
لَـى  ـا عَ مَ نَاهُ عْ ضَ ا وَ ـتِيكِِ إِذَ ـةِ البِالسْ وقِطْعَ

. طِيرٍ مٍ مَ وْ لِ فِي يَ نْزِ جَ المَ ارِ ضِ خَ األَرْ

يفٍ نْشِ قِ تَ رَ وَ

ةٍ يَّ تِيكِ سْ يَاسٍ بِالَ أَكْ

اءٍ يْ مَ أْسَ كَ

   

رَ ثَ فُ أَكْ شِ تَكْ أَسْ

. رَ ادَّ أُخْ وَ ا مَ مً دِ تَخْ سْ اطِ مُ اءَ النَّشَ رَ يدُ إِجْ ي. أُعِ تَقْصِ   أَسْ


                     

   
ةً ادَ نْهُ عَ لَّصُ مِ تَخَ ءٍ أَ يْ دامِ شَ تِخْ ةُ اسْ إِعادَ

. ةً ادَ نْهُ عَ لَّصُ مِ ءٍ أتَخَ يْ دامِ شَ تِخْ ةِ اسْ عادَ ةً إلِ دُ طَريقَ دِّ أُحَ

. ةً نْها عادَ لَّصُ مِ ياءَ أَتَخَ .  أَنْظُرُ إِلى أَشْ ظُ أالحِ  

؟ ياءِ هِ األَشْ ذِ دامَ هَ تِخْ يدُ اسْ يْفَ أُعِ . كَ تَنْتِجُ أَسْ   

ةِ  مَ دَ ـتَخْ سْ ـيَاءِ المُ دامَ األَشْ ـتِخْ بُ أَنْ نُعيدَ اسْ  لِمـاذا يَجِ

؟ انِيَةً ثَ

ها. دامِ تِخْ ةُ اسْ كِنُني إِعادَ مْ ر يُ ياءَ أُخْ ي أَشْ مِّ أُسَ  

ةً نْها عادَ لَّصُ مِ َ ياءَ أَختَ أَشْ

ةٍ ةٍ بالستيكيَّ قَ عَ لْ مِ

يٍّ جاجِ عاءٍ زُ وِ

ةٍ غَ ةٍ فارِ بَ لْ عُ

ٌ 
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رسِِ الثَّالِثِ تِبارُ الدَّ اخْ االسم   

. الٍ ؤَ لِّ سُ ةِ لِكُ يحَ حِ ةِ الصَّ ابَ جَ ولَ اإلِ لَمِ حَ طُ بِالْقَ وِّ أُحَ

دِ؟. ١ ارِ وَ لَى المَ افَظةِ عَ حَ ةٌ لِلمُ يقَ لِي طَرِ ا يَ مَّ  أَيُّ مِ

يرُ وِ اءِ      التَدْ امُ المَ دَ تِخْ اسْ ورِ   خُ عُ الصُّ مْ جَ  

ونَها؟. ٢ مُ تَخدِ تي يَسْ اءِ الَّ يَّةِ المَ مِّ نْ كَ لِيلَ مِ تَطِيعُ النَّاسُ التَقْ سْ يفَ يَ  كَ

مٍ وْ لَّ يَ ثرَ كُ اءً أَكْ ربُونَ مَ يَشْ يِّ  النَّبَاتَاتِ     طَرِ لِرَ اءَ المَ ونَ مَ عُ مَ يَجْ  

؟  ضِ لى األَرْ حافَظَةِ عَ يَاءِ فِي المُ امِ األَشْ دَ تِخْ ةُ اسْ ادَ دُ إِعَ اعِ يفَ تُسَ . كَ تُبُ أَكْ ، وَ رُ كِّ أُفَ

 

 

 

              
    

ةٍ، ديدَ ياءَ جَ راءِ أَشْ ، فلَنْ نكون بحاجة لشِ دامَ األَشياءِ تِخْ يْدُ اسْ ما نُعِ ندَ ا). عِ ويَّ فَ (يمكن اإلجابة شَ

. بِيعيَّةَ دَ الطَّ وارِ تَهلِكُ المَ علُنا ال نَسْ ذا يَجْ هَ وَ
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←

اطلـب إىل الطـالب اسـرتجاع ما يعرفونه سـابقا حـول املوارد 
الطبيعية وأمهيتها، ثم اسأل:

 ما الذي حيدث للموارد عندما نستخدمها؟

 ملاذا جيب علينا املحافظة عىل املوارد؟

 كيف يمكننا املحافظة عليها؟

عمـود  يف  التعلُّـم  جـدول  يف  الطـالب  إجابـات  ل  سـجِّ
"ماذا نعرف؟".

اقرأ سؤال (أنظر وأتساءل) وناقشهم فيه، ثم اسأل:

  ماذا تفعل بالقاممة يف منزلك؟ إجابات حمتملة: ألقي هبا
يف صندوق القاممة، أضعها عىل الرصيف.

  النظافـة عـامل  يقـوم  أن  بعـد  القاممـة  تذهـب  أيـن 
بجمعهـا؟   قد يعتقد الطالب أن القاممة ختتفي أو تدمر 
بمجرد إلقائها خارج املنزل. الحظ أي مفاهيم شـائعة 

غري صحيحة قد تكون لد الطالب.

اكتـب إجابات الطالب عىل السـبورة، وانتبه إىل أية مفاهيم 
غري صحيحة قد تكون لدهيم ، وعاجلها يف أثناء سري الدرس. 




اطلـب إىل الطـالب ذكر األمـور التي يمكنهـم القيام هبا إلعادة اسـتخدام 

بعض املواد بدل رميها. 

اكتـب القائمة عىل السـبورة، واطلـب إىل كلٍّ منهم اختيـار إحد الطرائق 
للقيام هبا كنشـاط منزيل ، ثم إحضارها إىل الصف يف اليوم التايل ملشـاركتها 

مع بقية الطالب.






  كيف نحافظ عىل املوارد بإعادة االستخدام، والرتشيد يصف 
والتدوير

    
    

          

ةِ؟ الِفَ اتِ التَّ يَّارَ لِ السَّ يَاكِ يدُ مِنْ هَ تَفِ يْفَ نَسْ كَ

    

    







؟ عِ ارِ ا بِهِ فِي الشَّ ينَ لْقَ ا أَ تِيكِ إِذَ يسِ الْبِالسْ ثُ لِكِ دُ ا يَحْ اذَ مَ

 ، اءٌ ا مَ أسٍ فِيهَ يفِ فِي كَ نْشِ قِ التَّ رَ ةً مِنْ وَ يرَ غِ ةً صَ عَ عُ قِطْ  أَضَ
  رَ أسٍ  أُخْ ـتِيكيٍّ فِـي كَ يسٍ بِالسْ ةً مِنْ كِ عَ ـعُ قِطْ وأَضَ

. اءٌ ا مَ فِيهَ

لٍّ مِنَ  ثَ لِكُ دَ ا حَ اذَ . مَ ةً لَ امِ ةً كَ لَ يْ ـينِ لَ أْسَ كُ الكَ تْرُ . أَ ظُ  أُالحِ
. تِيكِ ةِ البِالسْ عَ يفِ وقِطْ نْشِ ةِ التَّ قَ رَ وَ

ةِ  عَ ـيفِ وقِطْ نْشِ ةِ التَّ قَ رَ ـنَ وَ لٍّ مِ ثُ لِكُ دُ ا يَحْ ـاذَ . مَ تِجُ نْ ـتَ  أَسْ
لِ  نْزِ جَ المَ ارِ ضِ خَ رْ ى األَ لَ ا عَ مَ نَاهُ عْ ضَ ا وَ تِيكِِ إِذَ البِالسْ

. يرٍ طِ مٍ مَ فِي يَوْ

رَ ثَ أَكْ       

ادَّ  وَ ا مَ مً دِ ـتَخْ سْ ـاطِ مُ اءَ النَّشَ رَ يدُ إِجْ عِ ي. أُ صِ ـتَقْ    أَسْ
. رَ أُخْ

  

يفٍ نْشِ قِ تَ رَ وَ

ةٍ يَّ تِيكِ سْ يَاسٍ بِالَ أَكْ

اءٍ يْ مَ أْسَ كَ

   

    

دقيقة            ثنائي أو جمموعات صغرية          


قـص األكياس البالسـتيكية إىل قطع متسـاوية مربعة الشـكل، 
ق أوراق التنشـيف. جيـب متابعـة النشـاط يف اليـوم التايل  ومـزِّ

ليتمكن الطالب من معاينة النتيجة.

 سـيتمكن الطـالب من معرفـة ما قد حيدث لألشـياء 
عنـد رميها خـارج املنزل بعد أن يالحظوا ما حدث لألشـياء يف 

النشاط، سواء تفتت أم ال.



اطلب إىل الطالب ذكر املواد التي قاموا برميها سابقا وما حدث 
هلا.

  اطلب إىل جمموعة من الطالب حتضري أكواب املاء قبل بداية 
الدرس، ثم وزع القطع البالستيكية وأوراق التنشيف عىل 

املجموعات.

اسـأهلم يف اليوم التايل: مـا التغري الذي   
تالحظونـه عىل الورق وقطـع البالسـتيك؟ تفتتت أوراق 

التنشيف، بينام مل حيدث أيُّ يشء للقطع البالستيكية.

   شـجع الطالب عـىل توقُّع ما قد حيدث لألوراق 
والبالستيك عند هطول املطر عليها.

 (انظر كراسة النشاط ص ٢٨)   
 اسـأل الطالب عام يمكـن أن حيدث ملواد أخر  
ملقاة باخلارج، مثل: ورق الشمع، أوراق األلومنيوم، الزجاج، 

عند تعرضها للامء.


ع الطالب عىل توقُّع ما قد حيدث جلميع املواد التي يلقوهنا  شـجِّ
يف اخلـارج، واطلـب إليهـم كتابة قائمـة باملواد التـي يرموهنا يف 
يوم حمدد، ثم اسـأل: كيف يمكنك التقليل من كمية البالستيك 
الذي تلقيه باخلارج؟ وكيف يمكنك رمي كمية أقل من الورق؟ 

وكيف يمكن إعادة استخدام طبق البيض أكثر من مرة؟



يستخدم سلم التقدير التايل لتقويم أداء الطالب:

   () يتبع خطوات عمل النشاط بشكل صحيح ومتسلسل.
()  يالحظ ما حيدث لورقة التنشـيف وكيس البالستيك يف 

اليوم التايل.
ل بياناته يف جدول البيانات. () يسجّ

()  يسـتنتج ما قد حيدث لورقة التنشيف وكيس البالستيك 
إذا وضعا عىل األرض خارج املنزل يف يوم مطري.

 ينفذ ثالث مهامّ بصورة صحيحة.
 ينفذ مهمتني بصورة صحيحة.

 ينفذ مهمة واحدة بصورة صحيحة.








دِ؟ ارِ وَ امَ المَ دَ تِخْ يدُ اسْ عِ يْفَ نُ كَ

لِكَ  ذَ ؛ وَ يَّةِ دِ الطَّبيعِ ارِ وَ لى المَ افِظَ عَ مِّ أَنْ نُحَ هِ مُ ـنَ الْ مِ

ةٍ.  يدَ دِ ةٍ جَ يقَ  بِطَرِ رَ ةً أُخْ رَّ يَاءِ مَ امِ األَشْ دَ تِخْ ةِ اسْ ادَ بِإِعَ

  رَ ةً أُخْ رَّ يَاءِ مَ امَ األَشْ دَ تِخْ نِي اسْ عْ امِ تَ دَ تِخْ ةُ االسْ ادَ إِعَ

ةٍ. يدَ دِ ةٍ جَ ورَ بِصُ

ةِ؟ ورَ هِ الصُّ ذِ ها فِي هَ امُ دَ تِخْ يدَ اسْ عِ تِي أُ ياءُ الَّ شْ ا األَ مَ

     

    
                     

    

    
  

  
  

←

←

       

 

أقرأ وأتعلم
  

املشـكلة هي ما جيب حلـه، أو إجياده 
أو تغيريه، واحلل يعالج املشكلة.



←
 يمكن املحافظة عىل املوارد بإعادة استخدامها 

بدالً من رميها.

بعد القراة مع الطالب، اسأل: 

  :كيـف يمكنك إعادة اسـتخدام األشـياء؟ إجابات حمتملة
الكتابة عىل وجهي الورقة، إعادة اسـتخدام األكياس بدالً 

من رميها.

  كيـف تسـاعدنا عمليـة إعـادة االسـتخدام عـىل املحافظة
عـىل املوارد؟ إجابـات حمتملـة: عند إعادة االسـتخدام لن 

نستهلك أو نشرتي املزيد منها، وتقل كمية القاممة.

 

ه انتباه الطالب إىل الصورة يف الصفحة ، ثم اسأل: وجّ

  اذكـر بعض املواد التـي يمكن إعادة اسـتخدامها. إجابات
حمتملة: الزجاج، القطن، البالستيك، الورق.

 إجابـات حمتملـة: العلب 
املعدنيـة والبالسـتيكية الفارغـة، وقطـع القـامش، واملسـامري 

احلديدية، والورق، واخليوط.

املنظم التخطيطي (١٢)

املشكلة

خطوات إىل احلل

احلل




اعـرض ثالثة أشـياء يمكـن إعـادة اسـتخدامها، واطلـب إىل الطالب أن 
عهم أن خيتاروا شيئًا،  يكتبوا قائمةً بطرائق إعادة اسـتخدام كلٍّ منها. وشـجِّ

ويوضحوا أن إعادة استخدامه تعد طريقة حلفظ املوارد الطبيعية.

 اطلـب إىل الطـالب توضيح كيفية إعادة اسـتخدام 
األشياء.

 شـجع الطالب عىل اختيار يشءٍ ما، ووصف كيفية 
إعادة استخدامه.

 اطلب إىل الطالب اختيار يشءٍ ما، وتفسـري سـبب 
ا من أنواع املحافظة عىل املوارد. اعتبار إعادة االستخدام نوعً









  إجابة السؤال
إجابات حمتملة:لن نضطر إىل استخدام موارد جديدة 

لصنع األشياء، وستقل القاممة، ونوفر املال.

      

ه انتباه الطالب إىل صورة البيت صفحة ، ثم اسأل: وجّ

  ؟ إجاباتكيف يمكنك إعادة استخدام هذه املواد مرة أخر
حمتملـة: يمكنني اسـتخدام أطبـاق البيض حلفـظ األلعاب 
الصغرية أو العمالت النقدية، كام يمكنني استخدام األلواح 

الكرتونية لعمل رفوف.

، طبق  ا كرتونيةً  نسـتخدم ألواحً
بيـض، علبة لبن أو علبة عصري كرتونيـة، ورق ألومنيوم، أغطية 

بالستيكية.

←

إعادة االسـتخدام:  اسـأل: كيف تسـهم إعادة استخدام كيس 
ورقي يف املحافظة عىل املـوارد الطبيعية؟ إجابات حمتملة: بإعادة 
اسـتخدام األكيـاس الورقيـة يقـل قطـع األشـجار؛ ألن الورق 

مصنوع منها.

ةِ  ـادَ عَ إلِ ـةٍ  يقَ طَرِ ي  فـِ ـرُ  كِّ أُفَ

نْهُ  لَّصُ مِ ءٍ أَتَخَ ـيْ امِ شَ دَ ـتِخْ اسْ

. ةً ادَ عَ

إِنَّنـا لَنْ  ـةِ فَ يمَ دِ ـيَاءِ القَ امَ األَشْ دَ ـتِخْ يـدُ اسْ ـا نُعِ مَ نْدَ عِ

ا  نـَ لُ عَ ـذا يَجْ هَ ةٍ. وَ يـدَ دِ ـيَاءَ جَ اءِ أَشْ ـرَ تَـاجَ إِلَـى شِ نحْ

. يَّةِ دَ الطَّبيعِ ارِ وَ لِكُ المَ تَهْ النَسْ

يَاءِ؟ دامِ األَشْ تِخْ ةِ اسْ ادَ يَّةُ إِعَ مِّ ا أَهَ   مَ

ةِ؟ عَ لْ جِ القَ وذَ نعِ نَمُ ا لِصُ هَ امَ دَ تِخْ نَا اسْ دْ تِي أَعَ يَاءُ الَّ شْ ا األَ مَ

     

      

 حيدد طريقة إلعادة استخدام يشء يتخلص منه عادة. 
 صمغ، رشيط الصق، مقصات، أقالم تلوين، أشـياء يمكن إعادة 
اسـتخدامها مثـل: أوعيـة بالسـتيكية، أوعيـة زجاجيـة، جمالت، صحـف، أوراق 

ألومنيوم، علب معدنية، علب مناديل ورقية فارغة، علب عصري.
  اعـرض عـىل الطالب بعض األشـياء املألوفة التي عادة مـا يتخلّصون منها بعد 
االستخدام، مثل: علب عصري فارغة، مالعق بالستيكية، قوارير ماء بالستيكية.

ـح هلـم أن اهلـدف مـن النشـاط تغيري هذه األشـياء بحيـث يمكن    وضّ
استخدامها ألغراض أخر بدال ًمن رميها.

ـم الطـالب إىل جمموعـات، وزود كل جمموعـة بأحد األشـياء التي    قسِّ
عرضتها بناء عىل اختيارهم.

  اطلـب إىل كل جمموعـة أن تناقـش فيـام بينهـا كيفية تغيري الـيشء الذي 
اختارته، قبل بدء العمل.

١٥ دقيقةجمموعات ثنائية








←

 بإمكان النـاس املحافظة عىل املـوارد بإعادة 
استخدامها، وبرتشيد اسـتهالكها وتدويرها. بعد قراءة العنوان 

ا، اسأل: والنص معً

  كيـف يمكـن ترشـيد املـوارد التـي تسـتخدمها؟ إجابات
حمتملـة: يمكننـي إطفـاء الضـوء عندمـا ال أحتـاج إليـه. 

ويمكنني استخدام كمية أقل من املاء.

  :اذكر بعـض املـواد التي يمكـن تدويرها. إجابـات حمتملة
الورق، البالستيك، الزجاج. 

←

الرتشيد: اطلب إىل الطالب تكوين مجلة باستخدام كلمة ترشيد 
حها الدرس.  كام وضّ

ـح للطالب أن أصـل كلمة تدوير يـأيت من كلمة  التدويـر: وضّ
"دائـرة". ارسـم دائـرة متثل بدايتها أشـياء قديمـة يمكن إعادة 

تصنيعها إىل أشياء جديدة يف هناية الدائرة.

←
  اطلـب إىل الطـالب أن يصفـوا الصورتـني يف الصفحتـني

و، ويقرؤوا التعليقات املرافقة هلام. ثم اسأل: 

  ما املواد التي تم ترشيد استهالكها؟ إجابة حمتملة: الكهرباء
واملاء.

  كيـف نتأكـد مـن أن هذه األشـياء قـد تـم تدويرها؟ إجابة
حمتملة: عدم رميها، واستخدامها يف صناعة أشياء جديدة.

←
بعـض الطالب ال يدركـون مقدار املاء الذي يسـتخدمونه، وقد 

يعتقدون أن موارد املاء غري حمدودة.

دِ؟ ارِ وَ ى المَ لَ افِظُ عَ يْفَ نُحَ كَ

ها.  امِ دَ تِخْ يدِ اسْ شِ ا بِتَرْ دِ أَيْضً ارِ وَ لَى المَ كِنُنا أَنْ نُحافِظَ عَ مْ يُ

نِيفُ  نُنُا الْحَ دِيْ . وَ ءِ يْ امِ الشَّ دَ تِخْ نَ اسْ لِيلُ مِ وَ التَّقْ يدُ هُ شِ التَّرْ

. افِ رَ سْ مِ اإلِ دَ عَ يدِ وَ شِ لَى التَّرْ ثُّنَا عَ يَحُ

؛  ةَ فَ رْ الغُ رُ  ادِ غَ أُ ا  مَ نْدَ عِ بَاحَ  صْ المِ فِئُ  أُطْ  ↑

. بَاءِ رَ هْ كَ الكَ الَ تِهْ لَ اسْ لِّ قَ ُ ألِ

نَانِي؛  أَسْ يفِ  نْظِ تَ نَاءِ  ثْ أَ فِي  اءِ  المَ بُورَ  نْ صُ لِقُ  غْ أُ  ↑

. اءِ كَ المَ الَ تِهْ لَ اسْ لِّ قَ ُ ألِ

اءِ. ا مِنَ المَ أْسً الَيْ ٣٨ كَ وَ رُ حَ فِّ وَ نَانِ يُ سْ يفِ األَ نْظِ نَاءِ تَ ثْ اهِ فِي أَ يَ ورِ المِ بُ نْ قُ صُ الَ إِغْ

       

 إغالق صنبور املياه يف أثناء تنظف األسنان 
ا من املاء. يوفر ٣٨ كأسً

اطلب إىل الطالب مشـاركة زمالئهم بطرائق أخر يمكن 
من خالهلا ترشيد استهالك املاء.



ا ملبدأ الفروق الفردية من خالل:  تلبّي هذه األنشطة احتياجات الطالب وفقً

  اطلـب إىل الطـالب كتابة قائمة بأشـياء يسـتخدموهنا أثناء 

اليوم ويمكن تدويرها، مثل قوارير البالسـتيك، الكرتون أو الورق، دعهم 
يتواصلوا مع زمالئهم يف نتائجهم.

  دع الطالب يسجلوا يف جدول، األشياء التي تُرمى كفضالت 

أثناء اليوم، واطلب إليهم رسم خط حتت املوادّ التي يمكن تدويرها.








 ، ةِ مَ دَ تَخْ سْ ادِّ المُ وَ مَ يرُ بَعْضِ الْ وِ ا تَدْ كِنُنا أَيْضً مْ يُ

ا. نْهَ ةٍ مِ يدَ دِ ادَّ جَ وَ نْعُ مَ صُ وَ

ءٍ  ـيْ نْ شَ يدٍ مِ دِ ءٍ جَ ـيْ نْعَ شَ نـي صُ عْ يـرُ يَ وِ التَّدْ

. يمٍ دِ قَ

؟ يدِ شِ يَّةُ التَّرْ مِّ ا أَهَ   مَ

بَقَ  ةٍ سَ ـادَّ يدٍ مِنْ مَ ـدِ ءٍ جَ ـيْ نْعُ شَ يرُ صُ وِ التَّـدْ  ↑

ا. هَ امُ دَ تِخْ اسْ

؟. ١ يَّةِ بِيعِ ا الطَّ دِنَ وارِ امِ مَ دَ تِخْ نَا فِي اسْ فْ رَ ا أَسْ ثُ إِذَ دُ يَحْ ا سَ اذَ . مَ عُ قَّ أَتَوَ

؟. ٢ يَّةِ بِيعِ دِ الطَّ ارِ وَ لَى المَ افَظَةُ عَ حَ كِنُ المُ مْ يْفَ يُ . كَ يُّ اسِ الُ األَسَ ؤَ  السُّ

 

ي. لَدِ ها فِي بَ يرُ وِ تِمُّ تَدْ يَاءَ يَ نْ أَشْ ثُ عَ أَبْحَ

www.obeikaneducation.com :عُ إِلى   أرجِ    

   



 

م طالب الصف إىل جمموعات صغرية.  قسّ

أعط كل جمموعة بطاقة حلفظ املكتوب فيها، مثل: إعادة اسـتخدام، ترشيد، 
تدويـر. اطلـب إىل الطـالب أن يلعبـوا لعبـة (التخمـني)؛ ملعرفـة الكلامت 

.املكتوبة يف البطاقة التي مع املجموعات األخر







 

  إجابة السؤال
إجابة حمتملة: عندما نقوم بالرتشيد نقلل من استخدام 

اليشء وبذلك نحافظ عليه

 


←
راجـع الطالب فيـام تعلموه عـن املحافظة عىل مـوارد األرض، 
وأعـد طـرح سـؤال «الفكرة العامـة»: ملاذا جيـب أن نحافظ عىل 
موارد األرض؟ اكتب إجابات الطالب يف عمود «ماذا تعلّمنا؟» 

بجدول التعلم .

←
 

الــطــالب  إىل  ــب  ــل اط
بياين  منظّم  استخدام 
مشكلة  ملعاجلة  كالتايل، 
تُصنع  التي  املوادّ  نقص 

منها علب العصري:

ث ر، وأحتدَّ أفكِّ
   إجابة حمتملة: لن تكون هناك نباتات  

تؤكل، وال ماء يُرشب، وال هواء يصلح للتنفس.
   إجابـات حمتملـة: يمكننـا املحافظة  
عـىل املـوارد الطبيعيـة برتشـيد اسـتخدام األشـياء بطرائق 
متعددة مثل: التقليل من اسـتخدام األشياء، وتدوير الورق 

والبالستيك والزجاج.

سـاعد الطالب عىل كتابة قائمة بأشـياء يمكـن تدويرها يف البيئة 
املحيطـة، واطلـب إليهـم كتابـة مجل بسـيطة عن أشـياء جديدة 

يمكن تكوينها منها، وشجعهم عىل رسمها.

املنظم التخطيطي (١٢)

ال يوجد مواد كافية لعمل علب العصري

يمكن تدوير العلب الفارغة

ستكون هناك مواد كافية لعمل علب جديدة





التقوميالشرحاالستكشافالتهيئة التقوميالشرحاالستكشافالتهيئة 




  العلب تدوير  حول  البيانات  لتفسري  البياين  الرسم  قراءة 
الفارغة.


�

اقرأ العنوان مع الطالب وانظر إىل الرسم. واسأل:

  مـاذا يعمـل الطـالب؟ إجابات حمتملـة: جيمعـون العلب
الفارغة، يعيدون تدوير العلب الفارغة.

  ملاذا رسم طالب الصف رسام بيانيا؟ إجابات حمتملة: لتتبع
عدد العلب التي مجعوها، ليكون من السـهل عليهم معرفة 

عدد العلب التي مجعوها.

�
اقرا الفقرة األوىل أمام الصف واسأل: 

  كيـف يمكنـك معرفة عـدد األيـام التي مجع فيهـا الطالب
العلب؟ بعدّ عدد األيام يف العمود األول.

  أي جزء من الرسـم البياين يوضح عـدد العلب التي مجعها
سعيد وأقرانه يف الصف؟ العمود األيمن. 

� 
ه الطالب لعدّ عدد  اقرا األسـئلة التالية أسـفل الصفحة. ثم وجّ

العلب يف كل يوم. واسأل:

  يف أي يـوم قام طالب الصف بجمع أكرب عدد من العلب؟
الثالثاء.

  يف أي يـوم قام طالب الصف بجمـع أقل عدد من العلب؟
االثنني.

اطلب إىل الطالب النظر إىل خط رسم يوم االثنني. واسأل: 

 . ما عدد العلب التي مجعها طالب الصف يوم االثنني؟

ةِ غَ ارِ ةِ الفَ نِيَّ دِ عْ لَبِ المَ يرُ العُ وِ ةِتَدْ غَ ارِ ةِ الفَ نِيَّ دِ عْ لَبِ المَ يرُ العُ وِ ةِتَدْ غَ ارِ ةِ الفَ نِيَّ دِ عْ لَبِ المَ يرُ العُ وِ ةِتَدْ غَ ارِ ةِ الفَ نِيَّ دِ عْ لَبِ المَ يرُ العُ وِ ةِتَدْ غَ ارِ ةِ الفَ نِيَّ دِ عْ لَبِ المَ يرُ العُ وِ ةِتَدْ غَ ارِ ةِ الفَ نِيَّ دِ عْ لَبِ المَ يرُ العُ وِ ةِتَدْ غَ ارِ ةِ الفَ نِيَّ دِ عْ لَبِ المَ يرُ العُ وِ ةِتَدْ غَ ارِ ةِ الفَ نِيَّ دِ عْ لَبِ المَ يرُ العُ وِ ةِتَدْ غَ ارِ ةِ الفَ نِيَّ دِ عْ لَبِ المَ يرُ العُ وِ ةِتَدْ غَ ارِ ةِ الفَ نِيَّ دِ عْ لَبِ المَ يرُ العُ وِ ةِتَدْ غَ ارِ ةِ الفَ نِيَّ دِ عْ لَبِ المَ يرُ العُ وِ ةِتَدْ غَ ارِ ةِ الفَ نِيَّ دِ عْ لَبِ المَ يرُ العُ وِ تَدْ
ةَ  غَ ارِ نِيَّةَ الفَ دِ عْ لَـبَ المَ هُ العُ ؤُ الَ مَ زُ يدٌ وَ ـعِ عُ سَ مَ يَجْ

ا  ـمً سْ وا رَ عُ ضَ دْ وَ قَ ا. وَ هَ يرِ وِ ةِ تَدْ ادَ عَ مْ إلِ لِهِ نَازِ نْ مَ مِ

ا. وهَ عُ مَ تِي جَ لَبِ الَّ ادَ العُ دَ حُ أَعْ ضِّ وَ ا يُ رً وَّ صَ يَانِيًّا مُ بَ

   

يَّ  البَيَانـِ ـمَ  سْ الرَّ مُ  دِ ـتَخْ أَسْ
ي  اتـِ يَانَ ةِ بَ كَ ـارَ شَ رَ لِمُ ـوَّ صَ المُ

. ينَ رِ عَ اآلخَ مَ

            

؟ نِيَّةِ دِ عْ لَبِ المَ نَ العُ دٍ مِ دَ بَرَ عَ هُ أَكْ ؤُ الَ مَ زُ يدٌ وَ عِ عَ فِيهِ سَ مَ ي جَ مُ الَّذِ ا اليَوْ مَ

ا  ، فَمَ دٍ احِ ـالٍ وَ يَ نِيَّةٍ برِ دِ عْ بَةٍ مَ لْ لَّ عُ ـونَ كُ بِيعُ هُ يَ ؤُ الَ مَ زُ ا وَ يدً ـعِ ا أَنَّ سَ نـَ ضْ تَرَ ا افْ إِذَ

؟ بْتِ مَ السَّ وْ وهُ يَ عُ مَ ي جَ بْلَغُ الَّذِ المَ

             
    











     

        




أخرب الطالب بقصة رياضية مثل: يف 
أحد األيام سـار فيصـل يف طريقة إىل 
املدرسة فوجد  رياالت. ويف طريقه 

إىل البيت وجد  رياالت. واسأل:
  ما عـدد الرياالت التـي وجدها

 فيصل معا؟
اطلـب إىل الطـالب اسـتخدام مجـل 

العدد حلل املسألة.





يَّاتُ اضِ يَ الرِّ لُومُ وَ العُ االسمُ   

              
مْ  لِهِ نَازِ ـنْ مَ ةَ مِ غَ ارِ نِيَّـةَ الفَ دِ عْ لَـبَ المَ هُ العُ ؤُ ـالَ مَ زُ يدٌ وَ ـعِ ـعُ سَ مَ يَجْ
ادَ  دَ حُ أَعْ ضِّ وَ ا يُ رً وَّ صَ يَانِيًّا مُ ا بَ ـمً سْ وا رَ عُ ضَ دْ وَ قَ ا. وَ هَ يرِ وِ ةِ تَدْ ـادَ عَ إلِ

ا. وهَ عُ مَ تِي جَ لَبِ الَّ العُ

   

رَ  ـوَّ صَ يَّ المُ ـمَ البَيَانـِ سْ مُ الرَّ دِ ـتَخْ أَسْ
. ينَ رِ عَ اآلخَ اتِي مَ يَانَ ةِ بَ كَ ارَ شَ لِمُ












            
؟ نِيَّةِ دِ عْ لَبِ المَ نَ العُ دٍ مِ دَ بَرَ عَ هُ أَكْ ؤُ الَ مَ زُ يدٌ وَ عِ عَ فِيهِ سَ مَ ي جَ مُ الَّذِ ا اليَوْ مَ

 

؟ بْتِ مَ السَّ وْ وهُ يَ عُ مَ ي جَ بْلَغُ الَّذِ ا المَ ، فَمَ دٍ احِ الٍ وَ يَ نِيَّةٍ برِ دِ عْ بَةٍ مَ لْ لَّ عُ ونَ كُ بِيعُ هُ يَ ؤُ الَ مَ زُ ا وَ يدً عِ نَا أَنَّ سَ ضْ تَرَ ا افْ إِذَ

 

            
          

خمسة رياالت

الثالثاء









   


←
اسـتعرض املـادة التـي درسـها الطـالب منـذ بدايـة الفصـل، 
واسـتخدم جدول التعّلم «املحافظة عىل موارد األرض»، الذي 
أعددتـه معهـم يف بدايـة تدريـس هذا الفصـل، واطلـب إليهم 
مقارنـة مـا تعلموه عن مـوارد األرض بـام كانـوا يعرفونه عنها 
يف بدايـة الفصـل. وضـع أي معلومات إضافيـة يف عمود «ماذا 

تعلّمنا؟» يف اجلدول.

← 
عـىل  الطـالب  سـاعد 
عمل مطوية من الورق 
الكرتـون  أو    املقـوّ
جزأيـن.  مـن  ن  تتكـوّ
إىل  الـصــف  ـمِ  قَـسِّ
جمموعتـني، وخصـص 
درس.  لـكل  جمموعـة 
املجموعـة  طـالب  دع 
مـوارد  خيتـاروا  األوىل 
طبيعيـة ويرسـموها يف 

بطاقات، ويكتبوا اسم املورد وأمهيته يف البطاقة، ثم ألصق البطاقات 
عىل اجلـزء األول من املطوية، ودع طـالب املجموعة الثانية يكتبوا 
عىل ثالث بطاقات (إعادة االسـتخدام، ترشـيد، تدوير)، ويصفوا 
كل طريقة من طرائق املحافظة عىل املوارد، ويكتبوا أمثلة عليها، ثم 

ألصق البطاقات عىل اجلزء الثاين من املطوية.

للمزيد من املعلومات حول املطويات، ارجع إىل هناية الدليل.

إجابات أسئلة املفردات 
إعادة استخدام.. ١

 ترشيد.. ٢

 موارد طبيعية.. ٣

 تلوث.. ٤

املحافظة عىل األرض

املحافظة عىل موارد األرض

موارد األرض

استخدامات موارد األرض

اهلواء

الرتبةاملاء

احليواناتالنباتات الصخور

لِ صْ داتُ الفَ رَ فْ مُ



االسمُ   

     
. هُ الَ ةِ أَعْ تُوبَ كْ ةِ المَ لِمَ نِ الكَ بِّرُ عَ عَ اتِ التَّالِيَةِ تُ لِمَ نَ الكَ ةٍ مِ لِمَ لِّ كَ لَ كُ وْ لَمِ حَ طُ بِالقَ وِّ أُحَ

   
انٌ خَ دُ

ارٌ هَ أَزْ
تٌ الَ فَضَ

كِبٌ نْسَ طٌ مُ نَفْ

     
دامٍ تِخْ ةُ اسْ ادَ إعَ

يرٌ وِ تَدْ

يدٌ شِ تَرْ

اءٌ وَ هَ

       
بَاتَاتٌ نَ

انَاتٌ يوَ حَ

اتٌ يَّارَ سَ

اءٌ مَ

    
ياةٍ ةُ حَ رَ وْ دَ

اجٌ جَ زُ

قٌ رَ وَ

تِيكٌ بِالسْ

             
               



لِ أ صْ تِبارُ الفَ اخْ االسم   

         
    

     

ةٍ . رَ لِّ فِقْ اغِ في كُ رَ ءِ الفَ لْ بَةِ لِمَ نَاسِ ابةِ المُ جَ ولَ اإلِ لَمِ حَ طُ بِالْقَ وِّ أُحَ

ى        .. ١ مَّ ا تُسَ هَ مُ دِ تَخْ نَسْ ضِ وَ نَ األَرْ ا مِ يْهَ لَ لُ عَ صُ تِي نَحْ يَاءُ الَّ  األَشْ

يَّةً بِيعِ دَ طَ وارِ مَ ضِ   يَاءَ فِي األَرْ أَشْ ةً    يدَ دِ يَاءَ جَ أَشْ  

ى       .. ٢ مَّ اءِ تُسَ ، أَوِ المَ ةِ ، أَو اليَابِسَ واءِ دُ فِي الهَ تِي تُوجَ ةُ الَّ ارَّ يَاءُ الضَّ  األَشْ

ا  لْحً مِ ا     ثً تَلوُّ ينًا     جِ سُ أُكْ  

نا       .. ٣ إنَّ ا فَ يهَ مِ دِ أَو نَحْ ارِ وَ امِ المَ دَ تِخْ نَ اسْ لّلُ مِ قَ ما نُ نْدَ  عِ

ا يهَ مِ نَرْ ا     هَ ثُ لَوِّ نُ ا    يْهَّ لَ افِظُ عَ نُحَ  

ةٍ.. ٤ يدَ دِ ةٍ جَ يقَ انِيَةً بِطَرِ هُ ثَ امَ دَ تِخْ نِي اسْ عْ ءِ يَ يْ         الشَّ

يرُ وِ تَدْ امِ    دَ تِخْ ةُ اسْ إِعادَ الُ     تِبدَ اسْ  

ا.. ٥ نْهَ لِيلَ مِ مُ القَ دِ تَخْ نَا نَسْ إنَّ ، فَ يَاءِ ا        األَشْ مَ نْدَ  عِ

امَ  دَ تِخْ دُ اسْ شِّ نُرَ تُبُ     نَكْ رُ     كَّ تَذَ نَ  

ةٍ.. ٦ يدَ دِ يَاءَ جَ نْعِ أَشْ ا لِصُ هَ امَ دَ تِخْ نِي اسْ عْ دِ يَ وارِ         المَ

يدُ دِ تَجْ ويرُ     تَدْ ادُ     دَ تِرْ اسْ  



يدٌ  شِ تَرْ

ةٌ يَّ بِيعِ دُ طَ ارِ وَ مَ

ثٌ وُّ لَ تَ

امٍ دَ تِخْ ةُ اسْ ادَ إِعَ

ا:  ةِ لَهَ بَ نَاسِ ةِ الْمُ لِمَ الْكَ ةِ وَ ورَ لُ بَيْنَ الصُّ أَصِ

١ . 

٢ .

٣ .

٤ .

          

         




   





ةِ الِيَ ةِ التَّ ئِلَ سْ نِ األَ يبُ عَ :أُجِ

؟. ٥ باتاتِ بَةِ للنَّ ْ ةُ الرتُّ يَّ ِّ ا أَمهَ  مَ

هُ . ٦ مُ دِ تَخْ ي أَسْ قِِ الَّذِ رَ الكَ الْوَ تِهْ دُ اسْ شِّ رَ يْفَ أُ . كَ لٌّ حَ ةٌ وَ لَ كِ شْ  مُ

ةِ؟ سَ رَ َدْ يف املْ

٧ .. سِ ها أَمْ تُ مْ دَ تَخْ تِي اسْ ةِ الَّ يَّ بِيعِ دِ الطَّ ارِ ةً باملَوَ لُ قائِمَ مَ  أَعْ

     عُ إِلى   www.obeikaneducation.com  :أرجِ

؟. ٨ ضِ رْ دِ األَ ارِ وَ ىلَ مَ افِظَ عَ ا أَنْ نُحَ نَ يْ لَ ِبُ عَ ا جيَ َاذَ ٨ ملِ



د الرتبة النبات باألمالح الذائبة واملاء. . ٥  إجابـات حمتملة: تزوّ
تساعد الرتبة عىل تثبيت النبات يف مكانه .

. ساعد الطالب عىل التفكري يف طرائق لرتشيد . ٦
استخدام الورق مثل: استخدام وجهي الورقة، الرسم بقلم 
الرصاص أوالً وحمو الرسـم قبل اسـتخدام أقـالم التلوين، 
ع الطالب عىل  ختصيص الورق املستهلك للمسودات. شجِّ

إكامل خمطط كالتايل: 

ا من الورق. نستخدم كثريً

استخدم جانبي الورقة، استخدم قلم رصاص 
وممحاة قبل استخدام قلم التلوين عند الرسم.

ا أقل. نستخدم ورقً

منظم تخطيطي (١٢)

 إجابات حمتملة: خشب، هواء، ماء، كهرباء، نباتات كطعام، . ٧
حيوانات كطعام.

  -   تقبّـل مجيـع اإلجابـات املعقولة مـن الطالب. 
جيـب أن يكون الطـالب قادرين عـىل توضيح 
املفاهيـم التي تعلموهـا يف كل درس: ما املوارد 
الطبيعيـة؟ وكيف يسـتخدمها النـاس؟ املوارد 
الطبيعية حمدودة، والتلوث قادر عىل أن يسـبّب 

الرضر لإلنسان واحليوان والنبات.

         









              

؟ ضِ رْ دِ األَ وارِ ى مَ لَ ةُ عَ ظَ افَ حَ ا الْمُ نَ نُ كِ مْ يْفَ يُ كَ

ةٍ. دَ مِ ةِ أَعْ ةً إِلَى ثَالثَ قَ رَ مُ وَ سِّ قَ ←  أُ

انِي،  ودِ الثَّ مُ ير» فِـي الْعَ وِ ةَ «التَّدْ لِمَ ، وكَ لِ وَّ ـودِ األَ مُ ـيد» فِي الْعَ شِ ةَ «التَّرْ لِمَ تُـبُ كَ ←   أَكْ

. الِثِ ودِ الثَّ مُ » فِي العَ امِ دَ تِخْ ة االسْ ادَ ةَ «إِعَ بارَ وعِ

 . ضِ رْ دِ األَ ارِ وَ ايَةِ مَ مَ لَى حِ ةٍ عَ يقَ رِ لُّ طَ دُ كُ اعِ سَ يْفَ تُ حُ فِيهِ كَ ضِّ ثَاالً أُوَ مُ مِ سُ ←  أَرْ

يدُ شِ يرُالتَّرْ وِ دامِالتَّدْ تِخْ ةُ االسْ إِعادَ

فقـرة (التقويم األدائي) غري متوافرة يف كتاب الطالب. لذا حيسـن 
تصويرها وتوزيعها عىل الطالب.


 مشـابك تثبيت للسـبورة، أقالم تلوين، أقالم 

رصاص

�
ـر الطالب بمعاين الكلامت: إعادة االسـتخدام، والرتشـيد،  ذكّ

والتدوير، واكتبها عىل السبورة.

االسـتخدام،  إعـادة  الكلـامت:  بمعـاين  الطـالب  ـر  ذكّ    ،االسـتخدام إعـادة  الكلـامت:  بمعـاين  الطـالب  ـر  ذكّ   
والرتشيد، والتدوير، واكتبها عىل السبورة.

  اطلـب إىل الطالب كتابـة كلٍّ من الكلامت الثالثة عىل كل   اطلـب إىل الطالب كتابـة كلٍّ من الكلامت الثالثة عىل كل 
ههم إىل رسم صورة توضح  قسم من أقسـام الورقة. ووجّ

معنى كل كلمة.

  اطلب إليهم كتابة مجلة توضح معنى كل رسمة.  اطلب إليهم كتابة مجلة توضح معنى كل رسمة.



  يضـع الطالب مجيـع الكلامت واجلمل لكل رسـمة بشـكل 
صحيح.

  يضع الطالب مجيع الكلامت يف مكاهنا الصحيح، ويكتب مجلتني 
لرسمتني بشكل صحيح.

  يضـع الطالـب كلمـة أو كلمتـني يف املـكان الصحيح، وال 
ا من اجلمل التابعة للرسم بشكل صحيح. يكتب أيًّ

  يضع الطالب كلمة واحدة يف مكاهنا بشكل صحيح.









    ب. الورق نأخذ الورق من النبات، ونحصل عىل احلليب 
 واجللد والصوف من احليوانات.

    أ.  سـيصنع منها أشياء جديدة التدوير يعني صناعة أشياء 
 جديدة من أشياء قديمة.

؟ نَ النَّبَاتِ يْهِ مِ لَ لُ عَ صُ لِي نَحْ ا يَ مَّ ١ أَيٌّ مِ

قُ رَ وَ ب. الْ لِيبُ     أ. الحَ

وفُ د. الصُّ لْدُ    ج. الْجِ

ا. هَ يرِ وِ ؛ لِتَدْ ةَ غَ ارِ ةَ الْفَ مَ دَ تَخْ سْ يرَ الْمُ وارِ ةُ الْقَ عُ فاطِمَ مَ ٢ تَجْ

؟ يرِ ارِ وَ قَ هِ الْ ذِ ثُ لِهَ دُ يَحْ ا سَ اذَ مَ

. ةٌ يدَ دِ يَاءُ جَ نْها أَشْ نَعُ مِ يُصْ أ. سَ
ةٍ تَلِفَ خْ اضٍ مُ رَ ها فِي أَغْ دامُ تِخْ يُعادُ اسْ ب. سَ

نْها. لُّصُ مِ يَتِمُّ التَّخَ ج. سَ

. رَ ةً أُخْ رَّ ا مَ هَ سِ اضِ نَفْ رَ مُ فِي األَغْ دَ تَخْ تُسْ لُ وَ سَ تُغْ د. سَ



 تذكـر احلقائـق، والتعريفـات، أو يتطلـب املسـتو 
خطـوات العمـل.  وضمن هذا املسـتو توجد إجابـة صحيحة 

واحدة فقط.
 تقديم الرشح والتوضيح، أو  يتطلب املستو 

 القـدرة عىل تطبيق مهـارة. وتعكس اإلجابة ضمن هذا املسـتو
ا للموضوع. ا عميقً فهامً واستيعابً

 اسـتخدام   يتطلـب املسـتو 
التحليـل واالسـتدالل، ومـا يتضمنـه مـن اسـتخدام  األدلـة و 
املعلومات الداعمة. ويف هذا املسـتو يمكن أن يكون هناك أكثر 

من إجابة صحيحة.
 إكـامل جمموعـة مـن   يتطلـب املسـتو 

اخلطوات املتعددة، كام يتطلب تركيب وبناء املعلومات املستقاة من 
عـدة مصادر أو من فروع متعددة من املعرفة. وتعكس اإلجابات 

ضمن هذا املستو التخطيط بعناية واالستدالل املركب.















 •  

 •  

       








  املنزل آمنًا داخل  يبقى  ا، وكيف  يوميًّ املحتملة  األخطار    حيدد 
وخارجه.




 املنزل آمنًا داخل  يبقى  ا، وكيف  يوميًّ املحتملة  األخطار    حيدد 
وخارجه.

     

لِ  نْزِ لَ المَ اخِ ةُ دَ المَ السَّ

ل، أَنَا: نْزِ مَ لَ الْ اخِ تِي دَ المَ لِ سَ نْ أَجْ مِ

ا   نْهَ بِرُ عَ ةٍ أُخْ عَ رْ بِسُ ، وَ ةَ طِرَ يَاءَ الْخَ سُ األَشْ • ال أَلْمِ

. كِبَارِ دَ الْ أَحَ

. هُ فُ رِ يْئًا ال أَعْ قُ شَ وَّ • ال أَتَذَ

. يقٍ رِ وثِ حَ دُ ةِ حُ الَ ةٍ في حَ عَ رْ جُ بِسُ رُ • أَخْ

لُ  أَنْزِ ، وَ قَّفُ أَتَوَ نِي  إِنَّ رَ اللَّهُ - فَ دَّ ي - ال قَ البِسِ لَتِ النَّارُ فِي مَ تَعَ ا اشْ إِذَ وَ

ا. ئَهَ يْ أُطْفِ ةٍ لِكَ رعَ ضِ بِسُ لَى األَرْ جُ عَ رَ حْ ، ثُمَّ أَتَدَ ضِ لَى األَرْ عَ

         ↑

فٌ قُّ تَوَ
ضِ لَى األرْ ولٌ عَ زُ نُ

جٌ رُ حْ تَدَ

نِي،  أَنْحَ ، وَ ائِي؛ أَقِفُ بَ رِ امَ أَقْ اءِ النَّارِ أَمَ لَى إِطْفَ بُ عَ رَّ أَتَدَ

  . ةٍ عَ رْ ضِ بِسُ لَى األَرْ جُ عَ رَ حْ ثُمَّ أَتَدَ

بُ رِّ أُجَ

        

←
اطلـب إىل الطالب حتديد أماكن أو أنشـطة خطرة خارج 
املنـزل مثل: مواقف السـيارات، أماكـن البناء، اللعب يف 

الشارع، تسلّق األشجار.

←
دوا األشـياء داخـل الدوائر يف  اطلـب إىل الطالب أن حيدِّ

الصفحة ، ويبينوا سبب خطورهتا، ثم اسأل:

  َّما سبب خطورة هذه األشياء؟ يمكنها أن حترق يدي
ا. إذا ملستها، كام يمكنها أن تسبب حريقً

←
ناقش أمهية اتباع قواعد السالمة ثم اسأل:

  ركـوب عنـد  اخلـوذة  ترتـدي  أن  جيـب  ملـاذا   
الدراجة؟  إجابة حمتملة: ألهنا حتمي رأيس.

  ملـاذا جيـب قطـع الشـارع مـن ممـر املشـاة؟ إجابات 
ـن السـائق مـن رؤيتـي، ليسـاعدين  حمتملـة: ليتمكّ
ني اإلشـارة الضوئية متى  الرشطـي عىل املـرور، تدلّ

يكون عبور الشارع آمنًا.

  كيف تبقـى آمنًا يف امللعب؟ إجابات حمتملة: أنتبه إىل
وجود طـالب من حويل لكيال أصطـدم هبم، نلعب 
بطريقة عادلة لنتجنّب الشـجار، ال نتصد للكرات 

القوية.

←
ه إذا أكله أو  ا يف الصف قد يرضّ نشاط  اطلب إىل كل طالب أن يذكر شيئًا خطريً
استخدمه بطريقة غري صحيحة. وينبغي أن يكون الطالب قادرين عىل حتديد أشياء 
بسـيطة مثل: املعجون، الصلصال، الطباشـري، املكبس، املقص. ناقش مع الطالب 

ب ». كيف جيعلون الصف آمنًا، ثم اطلب إليهم تنفيذ نشاط «أجرّ





لِ نْزِ جَ المَ ارِ ةُ خَ المَ السَّ

: دَ التَّالِيَةَ اعِ وَ قَ بِعُ الْ ا أَتَّ ، أَنَ لِ نْزِ جَ المَ ارِ تِي خَ الَمَ لِ سَ نْ أجْ مِ

                ↑
        

                 ↑

            ↑                 ↑

ا. هَ حُ ضِّ ةً تُوَ حَ وْ مُ لَ سُ أَرْ ، وَ ةِ ابِقَ دِ السَّ اعِ وَ قَ  الْ دَ تَارُ إِحْ أَخْ  
ا هَ مِ سْ لَى رَ بُ عَ رَّ تَدَ أَ

       



ا ملبدأ الفروق الفردية من خالل:  تلبّي هذه األسئلة احتياجات الطالب وفقً

ـه األسـئلة التاليـة إىل الطـالب ملعرفـة مـد فهمهـم     وجّ

للموضوع:
 .كيف تبقى آمنًا يف السيارة؟ أضع حزام األمان
  ، أذكـر بعـض األشـياء اخلطـرة داخل املنـزل. إجابـات حمتملة: السـمّ

األفران، خمارج التيار الكهربائي، السكاكني.
   اسـتخدم أسـئلة عىل النحو التـايل لتطوير مهـارات التفكري 

العليا لد الطالب:
  ملـاذا جيب أالّ نقطع الشـارع مـن غري املكان املخصـص للعبور؟  إجابة

حمتملة: قد ال يراين سائق السيارة.
  ما سـبب خطـورة الفرن؟ إجابـة حمتملة: ألنه عندما يسـخن يمكن أن

ا. حيرق يدي إذا ملسته، قد يُسبب حريقً



←
اطلـب إىل الطالب أن يذكروا أشـياء خطرة داخل البيت 

ثم اسأل:

  :ا؟ إجابـات حمتملة مـاذا تفعـل إذا رأيت شـيئًا خطرً
أبتعد عنه، أخرب أحد الكبار عنه.

←
اطلـب إىل الطـالب قراءة الصـور يف الصفحـة ، ثم 

اسأل:

  ماذا يفعل كلّ طفل من األطفال يف الصور؟ إجابات
حمتملـة:  يقطـع الشـارع، يركـب العجلـة، يلعـب 

بالكرة، يركب السيارة.

  ما قواعد السـالمة التـي يتبعها األطفـال يف الصور؟
إجابـات حمتملـة: يلبـس خـوذة، يقطع الشـارع من 
املـكان املخصـص للمشـاة، يضـع حـزام األمـان، 

يرضب الكرة بالطريقة الصحيحة.

←
اقرأ النص مع الطالب، ثم اعرض عليهم عالمة حتذيرية 
موجـودة عـىل أحد املنتجـات املسـتخدمة يف البيت، مثل 
زجاجـة سـائل تنظيـف. ونبّههـم إىل عدم اسـتخدام أي 
ح هلم أن اسـتخدام النار  يشء عليه عالمة حتذيرية، ووضّ

قد يكون آمنًا إذا استخدمها أحد الكبار بحذر.

←
ا، واطلب إليه أن يعطيه  نشاط أعـطِ كل طالب الصقً
طالبًـا آخر. اتّبع قواعد السـالمة خالل االسـرتاحة أو يف 
د الطالب بـأوراق ودهان وأقالم  وِّ حصـة الرياضة، ثم زَ
ب»، ثم علّق  ختطيط ومواد لتنفيذ ملصقات نشـاط «أجرّ

أعامهلم عىل جدران الصف.





مصادر للمعلممصادر للمعلممصادر للمعلم



 •
 •
 •




 •





املنظم التخطيطي  ( ١ )

الفكرة الرئيسة والتفاصيل





املنظم التخطيطي  ( ٢ )

الفكرة الرئيسة والتفاصيل

الفكرة الرئيسة
صيل

التفا





املنظم التخطيطي  ( ٣ )

أتوقع

ما أتوقع
ث

ما حيد





املنظم التخطيطي  ( ٤ )

أتوقع

توقعي
ث

ما حيد





املنظم التخطيطي  ( ٥ )

أخلص

اخلالصة
(ملخص)





املنظم التخطيطي  ( ٦ )

أخلص

اخلالصة
(ملخص)





املنظم التخطيطي  ( ٧ )

أرتب األشياء

أوالً

ثانيًا

ثالثًا





املنظم التخطيطي  ( ٨ )

السبب والنتيجة

النتيجةالسبب





املنظم التخطيطي  ( ٩ )

السبب والنتيجة

النتيجةالسبب





املنظم التخطيطي  ( ١٠ )

أقارن

ختتلفتتشابهختتلف





املنظم التخطيطي  ( ١١ )

أصنف





املنظم التخطيطي  ( ١٢ )

املشكلة واحلل

املشكلة

خطوات نحو احلل

احلل





املنظم التخطيطي  ( ١٣ )

استنتج
ص

ت الن
إرشادا

ت
االستنتاجا





املنظم التخطيطي  (١٤ )

أستدل

ت
اإلرشادا

ف
ما أعر

ما أستدل





املنظم التخطيطي  (١٥ )

احلقيقة والرأي
احلقيقة

الرأي





املطــويات
تعليامت عمل املطويات 

فيام ييل تعليامت توضح اخلطوات العملية لعمل خمتلف أشكال املطويات. 

ضع عالمة عند منتصف الورقة، واثن طريف الورقة.   .١
قم بطي احلواف اخلارجية للورقة، بحيث تلتقي احلافتان عند   .٢

منتصف الورقة (القرصة) لتشكال مرصاعني.

اعمل شبه نصف كتاب.   .١
قم بطيّه مثل شطرية النقانق، ويكون هذا عىل    .٢

، وبداخله  شكل شبه كتاب بغالف من ورق مقوّ
صفحتان، ويستخدم لتسجيل املعلومات.

قم بطي ورقة قياسها (٢٩سم×٢١سم) إىل النصف؛ إذ    .١
ا مثل شطرية النقانق.  يمكن طيها عموديًّ

ا مثل شطرية اهلمربجر، كام يف  يمكن طي الورقة أفقيًّ  .٢
الشكل املجاور. 

قم بطي ورقة قياسها ٢٩سم × ٢١سم إىل النصف عىل شكل شطرية   .١
اهلمربجر.

ا  لتشكيل جيب، واطو  ٢.  افتح إحد الطيات، واثن ٥سم من طرفها طوليًّ
عىل طول اخلط املنقط. 

ألصق احلافة اخلارجية للجيب بكمية بسيطة من الصمغ.   .٣

: مطوية نصف الكتاب    أوالً

ا: مطوية املرصاع    رابعً

ثانيًا: مطوية عىل شكل كتاب مطوي   

ثالثًا: مطوية جيبية





١.  قم بطيّ ورقة قياسها ٢٩سم×٢١سم ثالثة أقسام، كام يف الشكل املجاور.

قم بطي ورقة قياسها ٢٩سم×٢١سم مثل شطرية النقانق.   .١
د منتصف  ٢.  اجعل الورقة يف وضعها األفقي، بحيث يكون خط الطيّ إىل أعىل، وحدّ

 . خط الطي، ثم قم بطيّ الطرف األيمن منه لتصل حافته إىل منتصف خط الطيّ
من  املطوية  لتصبح  الطي  خط  منتصف  إىل  حافته  لتصل  األيرس  الطرف  بطيّ  قم   .٣

ثالث طيات / طبقات. 
عن  الناجتني  الشقني  طول  عىل  بقصها  وقم  الطيات،   إحد وارفع  املطوية  افتح   .٤

اخلطوتني ٢، ٣، بحيث يتشكل ثالثة ألسنة يمكن رفعها إىل أعىل.

ا: مطوية ثالثية    خامسً

ا: مطوية لسانية ثالثية سادسً

ا: مطوية شبه الكتاب سابعً

ثامنًا: مطوية اجلدول املثني

 بحيث تكون إحد ضع ورقتني قياس ٢٩سم× ٢١سم إحدامها فوق األخر  .١
احلافتني أعىل من األخر مسافة ٢٫٥سم.

وتكون  العلوية،  احلواف  مع  هلام  السفلية  احلواف  تتقابل  بحيث  الورقتني  اطو   .٢
املسافة بني احلواف األربع متساوية. 

عندما تصبح احلواف عىل مسافة واحدة بعضها من بعض، اضغط بشدة عىل طول   .٣
 . منطقة الطيّ

 إلحد األخدود  طول  عىل  غراء  وضع   ،األخر عن  إحدامها  الورقتني  أبعد   .٤
ا، حيث يمكنك تدبيسهام.  الورقتني، ثم أرجع الورقتني معً

قم برسم أسطر عمودية وأفقية عىل ورقة قياس ٢٩سم× ٢١سم أو أكرب.   .١
(يكون عدد األعمدة والصفوف حسب احلاجة). 

ا لعمل جداول.  قم بطي الورقة عموديًّ  .٢
اكتب عناوين األعمدة والصفوف حسب احلاجة.   .٣

ت
ويا

ملط
ا





إظهار الفضول الطبيعي من خالل معاجلة األشياء واألفكار برباعة

 يتابع املشاركة يف نشاطات مفتوحة النهاية خالل معاجلة األشياء أو األفكار برباعة واستكشافها، وحياول طرائق
ا. ا أو أوليًّ ا شخصيًّ غري مألوفة يف املعاجلة، ويظهر تفسريً

.يستكشف األشياء أو األفكار ويعاجلها لكن دون مناقشة التفسري الشخيص

.يعتمد عىل اآلخرين يف معاجلة األفكار وتوجيهها

.ال ينهمك يف معاجلة األفكار  

جيري مشاهداته ويسجلها، ويالحظ املتوقع وغري املتوقع.

.ا حواس متعددة يصف بدقة عدة مشاهدات ويسجلها مستخدمً

.يصف عدة مشاهدات، يمكن أن يتوقع مشاهدة بعضها

.يعتمد عىل اآلخرين لتوجيه مشاهداته

.يقوم بعدد قليل من املشاهدات

يطرح أسئلة قابلة لالختبار يمكن استكشافها من خالل االستقصاء العميل.

.ا دون توجيه املعلم  يطرح أسئلة قابلة لالختبار يمكن استكشافها عمليًّ

.يطرح أسئلة قابلة لالختبار بتوجيه قليل من املعلم

يطرح أسئلة قابلة لالختبار بتوجيه كبري من املعلم

.يستخدم أسئلة املعلم

م التقدير الرباعي النقاط لتقييم النشاط لَّ سُ
تقويم القدرات الالزمة لتنفيذ استقصاء علمي

سلم التقدير للنشاط





التخطيط والتنفيذ لالستقصاء العلمي

.استيفاء االستقصاء للخطوات املنطقية

.احتواء االستقصاء عىل أخطاء منطقية

.يتطلب االستقصاء توجيهات كثرية من املعلم 

.يستخدم فقط االستقصاءات التي يوفرها املعلم

استعامل األجهزة واألدوات جلمع املعلومات وتوسيع اإلدراك.

.خيتار دائامً األجهزة واألدوات املناسبة، ويستخدمها بشكل صحيح

.يستخدم عادة األجهزة واألدوات املناسبة، و/أو يستخدمها بشكل صحيح 

.خيتار أحيانًا األجهزة واألدوات املناسبة، و/أو يستخدمها بشكل صحيح

.ا ما خيتار األجهزة واألدوات املناسبة، و/أو يستخدمها بشكل صحيح  نادرً

يستخدم البيانات لتطوير تفسري منطقي لإلجابة عن السؤال موضع االستقصاء.

 ا عىل البيانات، و/أو املعلومات ا مقبوالً معتمدً يقوم دائامً بتسجيل البيانات بطريقة منطقية متسقة، ويطور تفسريً
من مصادر علمية موثوقة.

 ا عىل البيانات، و/أو املعلومات من ا مقبوالً معتمدً يقوم عادة بتسجيل البيانات بطريقة منطقية، ويطور تفسريً
مصادر علمية موثوقة.

 يسجل بيانات غري دقيقة / غري مكتملة، والتفسري يعكس بيانات ومعلومات غري دقيقة وغري مكتملة، ويعتمد
عىل مصادر علمية تفتقر إىل الدقة.

.البيانات غري مكتملة، والتفسري (إن وجد) غري منطقي

إجراءات التواصل، والنتائج، وتفسريات االستقصاء.

 ا توضيحية مفصلة لتفسري اإلجراءات يكتب التعليامت بدقة بحيث يتمكن اآلخرون من اتباعها؛ ويعمل رسومً
واألفكار، ويستخدم البيانات الكمية والوصفية لوصف األشياء ومقارنتها.

 ا عىل البيانات النوعية لوصف األشياء أو يكتب التعليامت بحيث يتمكن اآلخرون من اتباعها، لكن يعتمد أساسً
األحداث ومقارنتها.

.يكتب تعليامت غري كاملة

.يكتب تعليامت غري كاملة وغري دقيقة

اط
نش

ر لل
قدي

 الت
لم

س





الربط مع الكتابة

توفر النشاطات الكتابية الفرص للمعلمني بتكامل الكتابة مع 
منهاج العلوم، وإعداد الطالب لالختبارات الكتابية. وترد املهام 

واألنشطة الكتابية يف كتاب الطالب يف املواقع التالية:

ث،  ر، وأحتدّ يف هناية كل درس، هناك سؤال كتايب حتت «أفكّ   �
وأكتب»، ويف مراجعة الدرس.

«أعمل  عناوين  حتت  والكتابة  العلوم  مربعات  إىل  أنظر    �
«الكتابة  ويف  العلمي»،  االستقصاء  ومهارات  كالعلامء»، 
العلمية» يف دليل املعلم الستخدام طرائق فعالة لتضمينها 

خالل الدروس.

ربط سلم التقدير باألنامط الكتابية
التقدير  سلم  يف  نقاط  أربع  ذات  املتعلقة  الكتابات  أشكال 
اللفظي، وهلا ستة أنامط كتابية، هي: الرسد الشخيص، والكتابة 
الوصفية، والكتابة القصصية، والكتابة الرشحية (كيف يمكن)، 
لم تقدير لفظي  والكتابة املقارنة، والكتابة التفسريية. وهناك سُ
منها  نمط  كل  الستة.  الكتابية  األنامط  لتقويم  سامت  سبع  يف 
مصمم لبناء مهارات كتابية رضورية للكتابة اجليدة بشكل عام، 
وللكتابة العلمية بشكل خاص، لتطوير فكرة علمية واضحة 
تراكيب  باستخدام  والتفاصيل،  باحلقائق  ومدعومة  ومنظمة 
الكتابية- تركز  املهارات  املهارات - من  لغوية متنوعة. هذه 
عليها االختبارات التحصيلية يف سلم التقدير اللفظي املكون 

من سبع سامت.

سلم التقدير للكتابة

األنامط الكتابية

الرسد الشـخيص. يسـاعد هذا النمط من النصوص الكتابية عىل التعبري  بقصة حقيقية عن خربة شـخصية من حيث  ←
التسلسل الواضح واملنظم لألحداث. ومعظم االختبارات الكتابية تتطلب كتابة رسد نص منظم وواضح ومنطقي.

الكتابة الوصفية. تساعد الطالب عىل تضمني تفاصيل دقيقة وواضحة يف الكتابة، بحيث متكنهم من اختيار مفردات  ←
حمددة وجذابة. ستساعد هذه املهارات الطالب عند كتابة تقارير املخترب، ويف الكتابة الرسدية والتفسريية.

الكتابة القصصية. يستخدم هذا النمط ليساعد الطالب عىل الرسد اخليايل. فعىل سبيل املثال، مقطع من اخليال العلمي  ←
بتفاصيـل حيويـة خمطط هلا يف سـطور النص ومنظم منذ البداية. معظم االختبـارات التحصيلية تتطلب الرسد، بغض 

ا شخصيًّا مبنيًّا عىل حدث حقيقي أو خيال قصيص. النظر عام إذا كان رسدً

الكتابـة الرشحيـة. تتطلب بعض املهـام من الطالب توضيح كيفية إمتـام عمل أو عملية ما، مثـل التجربة العلمية. إن  ←
مقـدرة األطفـال عـىل تنظيم كتاباهتم خطـوة بخطوة أداة مهمـة يف كتاباهتـم يف العلوم. وإن إعطـاء تفاصيل واضحة 

وتنظيم األحداث بتسلسل تتطلبه الكتابات اجليدة مجيعها.

الكتابة املقارنة. يركز هذا النوع عىل مهارات رضورية عند كتابة مقالة، أو تقرير يبني أوجه التشـابه أو االختالف بني  ←
شيئني أو نتيجتني، ويستخدم هذا النمط املوضوعي عند الكتابة يف العلوم.

الكتابة التفسـريية. يركز هذا النمط عىل املهارات الرضورية لكتابة ملخص، أو تقرير بحث أو مقالة. ويسـتخدم هذا  ←
مُ هذا النمط عادة يف اختبارات كتابية. وَّ قَ النمط الكتايب غالبًا عند الكتابة عن العلوم. ويُ





استخدام عالمات سالمل التقدير

استخدم سلم التقدير املكون من أربعة مستويات أدائية لتقويم الطالب يف األنشطة الكتابية.

سلم التقدير الرباعي النقاط للكتابة

لتحديد الدرجة املناسبة:

ف الوصـف للنمط الكتايب املطلوب يف الكتابة. هذه األنامط السـتة هي الرسد الشـخيص، والكتابة الوصفية،  ← تعـرَّ
والكتابة القصصية، والكتابة الرشحية (كيف يمكن)، والكتابة املقارنة، والكتابة التفسريية ( كام يف تقرير).

م كتابة الطالب  ← ف الوصف املناسـب يف السـامت التي توضح نوعية عمل الطالب الكتايب يف هذا النمط. قوِّ ثم تعرَّ
. عىل النحو التايل: () ممتاز، () جيد، () مقبول، () غري مرضٍ

خذ بعني االعتبار كيف كانت استجابة الطالب حمققة هلدف الكتابة. وحتقق من أن استجابته تظهر السامت السبع  ←
للكتابة يف العلوم:
األفكار واملحتو  •  

•  التنظيم  

•  نطق الصوت    

•  اختيار الكلامت  

•  سالسة اجلمل  

•  أصول الكتابة  

•  العرض  

ضع الدرجة املناسبة ( – ) بناء عىل استجابة الطالب للوصف املوجود يف سلم التقدير اللفظي. ←

ألغراض املعاجلة:
ف نقاط الضعف لد الطالب (مثل التنظيم، اختيار  يمكن استخدام سلم التقدير اللفظي الرباعي النقاط للكتابة لتعرُّ  

الكلامت، طالقة اجلمل). وعىل أي حال، ال تضع درجات عىل كل سمة عىل انفراد.
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١ غري مرض٢ٍ مقبول٣ جيد٤ ممتاز
األفـكار واملحتو. يظهـر أصالة 
يف تطـور األفكار أو قصة مقتبسـة 

من جتربة شخصية.

ا  األفـكار واملحتو. يطـور أفكارً
تطـور  بحيـث  واضحـة معقولـة 

قصة حقيقية عن الكاتب. 

األفكار واملحتـو. يظهر صعوبة 
ويفشـل يف   ،املحتـو تطويـر  يف 

عرض إحساس قوي باهلدف.

ال حيـاول   .واملحتـو األفـكار 
تطويـر األفـكار أو اإلخبـار عـن 

حدث حقيقي.

التنظيـم. يتمكن من التنظيم اجليد 
للـرسد الشـخيص بشـكل سـلس 
يف  القـارئ  نظـر  يلفـت  بحيـث 

البداية والوسط وحتى النهاية.

التنظيم. يتمكن من التنظيم للرسد 
الشـخيص بحيث ال حيـري القارئ 

عند قراءته.

التنظيم. يتمكن من التنظيم للرسد 
الشخيص، وقد حيتوي عىل أخطاء 
تنظيمية مثل عدم املتابعة بعد بداية 

جيدة. 

التنظيـم. يفتقر إىل الرتتيب بحيث 
يؤثر يف فهم النص واستيعابه.

نطـق الصـوت. يعـرض بصوت 
شـخيص وحـس مالئـم للهـدف 

وللمستمعني.

بصـوت  يعـرب  الصـوت.  نطـق 
شـخيص وبحـس مالئـم للهدف 

وللمستمعني.

نطـق الصـوت. حيـاول العـرض 
بصوت شخيص، لكن ال يتواصل 

كامالً مع املستمعني. 

نطـق الصـوت. ال حيـاول التعبري 
املسـتمعني  مشـاركة   أو  بصوتـه 

رؤيته. 

اختيـار الكلـامت. خيتـار كلـامت 
ا وأحاسـيس  مبتكـرة تنقل صـورً

بطريقة طبيعية.

ا  جهـدً يبـذل  الكلـامت.  اختيـار 
ا  صـورً تنقـل  كلـامت  اختيـار  يف 

وأحاسيس.

اختيـار الكلـامت. خيتـار كلـامت 
عـادة ما تكـون مبهمـة وتفتقر إىل 

اخليال.

عـدم  يظهـر  الكلـامت.  اختيـار 
التمكن مـن اختيار املفردات التي 
تعرب عن صور واضحة أو خيالية.

سالسـة اجلمـل. ينتج مجـالً قوية 
ومتنوعـة وذات هـدف وتشـجع 

عىل القراءة الشفوية املعربة.

سالسـة اجلمل. ينتج مجالً متنوعة 
ـا بقليل من  يمكـن قراءهتـا جهريًّ

التمرين.  

ـام ينتـج مجالً  سالسـة اجلمـل. قلّ
متنوعـة وإن حـدث ذلـك، فإهنـا 

تفتقر إىل سهولة االنسياب.

سالسـة اجلمـل. يسـتخدم مجـالً 
غري مرحيـة أو غري كاملة بحيث ال 

تدعو إىل القراءة اجلهرية.

أصـول الكتابـة. يظهـر متكنًـا من 
أصـول الكتابـة املتبعـة، متضمنًـا 

اإلمالء والرتقيم والنحو.

بمعظـم  يتقيـد  الكتابـة.  أصـول 
أصول الكتابة املتبعة.

عـىل  حيتـوي  قـد  الكتابـة.  أصـول 
مشـكالت يف أصـول الكتابة املتبعة، 
متضمنًا اإلمالء أو الرتقيم أو النحو.

أصـول الكتابة. عـدم التمكن من 
استخدام أصول الكتابة األساسية 

املتبعة وصعوبة يف القراءة.

ـا مرتبًا أو  العرض. يسـتخدم خطًّ
ـا مناسـبًا بحيـث يلفـت انتباه  بنطً
يف  املوجـودة  للرسـالة  القـارئ 

النص. 

اليـد  خـط  يسـتخدم  العـرض. 
ـا باحلجـم  بشـكل مقـروء، أو بنطً
نفسـه بحيـث تكون قـراءة النص 

سهلة.

ا  ـا مقروءً العـرض. يسـتخدم خطًّ
ا، وقـد خيتلف حجـم البنط  نسـبيًّ

خالل النص. 

العـرض. يسـتخدم عـدة خطوط 
وعـدة أنواع من البنط، مما يصعب 

معه قراءة النص.

الربط مع الكتابة: سلم التقدير الرباعي النقاط للكتابة
السامت السبع للكتابة يف العلوم

الرسد الشخيص

سلم التقدير
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ـا  إبداعً يظهـر   .واملحتـو األفـكار 
وأصالة يف تطوير حمتو وصفي معني 

ا. ا ومركزً بحيث يكون واضحً

 يطـور حمتـو .األفـكار واملحتـو
ا  مسـتخدمً عامـة  بطريقـة  ـا  وصفيًّ

ا واضحة ومركزة.  أفكارً

األفكار واملحتو. يظهر صعوبة 
يف تطوير أفكار واضحة ومركزة 

وحمتو وصفي معني.

ال حيـاول   .واملحتـو األفـكار 
أو وصف  واضحة ٍ عرض أفكار ٍ

حمتو حمدد.

إعـداد  مـن  يتمكـن  التنظيـم. 
وصف سـلس ومنظم عنـد عرضه 

للتفاصيل.

ـا بطريقة جتمع  التنظيـم. ينظم وصفً
التفاصيـل، بحيـث ال حيـري القارئ 

عند قراءته للنص.

قـد  ـا  وصفً يعمـل  التنظيـم. 
حيتـوي عىل مشـكالت يف البناء، 

واألفكار غري مرتابطة. 

التنظيم. يظهر عـدم ترتيب يؤثر 
يف فهم النص واستيعابه.

صوتًـا  يسـتخدم  الصـوت.  نطـق 
ا يؤثـر يف املسـتمعني ويعرب عن  قويًّ

شخصية الكاتب.

بصـوت  يعـرض  الصـوت.  نطـق 
انتبـاه  جتـذب  وبطريقـة  شـخيص 

املستمعني إىل الكاتب.

نطـق الصـوت. حيـاول العرض 
بصـوت شـخيص بحـس جيذب 
االنتبـاه، لكنـه جيـد صعوبـة يف 

.املحافظة عىل املستو

نطـق الصوت. ال حيـاول التعبري 
يـروق   ال  بصـوت  أو  بصوتـه، 

للحضور. 

اختيـار الكلـامت. خيتـار مفـردات 
مؤثـرة قويـة لتكوين صـورة ذهنية 

لد القارئ.

ا يف  يبـذل جهـدً الكلـامت.  اختيـار 
اختيـار املفردات الواضحـة التي قد 

جتذب املستمعني.

اختيار الكلامت. خيتـار مفردات 
انتبـاه  تلفـت  تتكـرر بحيـث ال 

املستمعني.

اختيار الكلامت. يظهر عدم متكن 
مـن اختيار املفـردات الصحيحة 

أو التي تناسب الوصف.  

سالسـة اجلمل. يبني مجـالً متنوعة 
بصـوت  قراءهتـا  يسـهل  بحيـث 

مرتفع.

سالسـة اجلمـل. ينتج مجـالً غالبًا ما 
تكون متنوعة وسهلة.  

سالسة اجلمل. ينتج مجالً متنوعة 
أحيانًا، لكنها غري مكتملة وحمرية 

ومبهمة للقارئ.

سالسـة اجلمـل. يسـتخدم مجالً 
غري كاملة بحيث يصعب قراءهتا 

بصوت عال. 

أصـول الكتابـة. يظهـر متكنًـا مـن 
أصول الكتابة املتبعة، بحيث يكون 

الوصف سهل القراءة.

أصول الكتابة. يظهر متكنًا من معظم 
أصـول الكتابـة املتبعـة ويطبقهـا يف 

الوصف.

غالبًـا  يظهـر  الكتابـة.  أصـول 
الكتابـة  أصـول  يف  مشـكالت 
أو  اإلمـالء  متضمنًـا  املتبعـة، 

الرتقيم أو النحو.

أصول الكتابـة. يظهر عدم قدرة 
يف اسـتخدام األصول األساسية 

للكتابة.

العرض. يسـتخدم خط اليد بشـكل 
مرتب، وبحجم بنط مناسب، ويكون 
هنـاك اتـزان بني النـص والفراغات 
القـارئ. انتبـاه  يلفـت  بحيـث 

 ، العـرض. يسـتخدم خـط يـد مقبـوالً
ـا باحلجـم نفسـه، باإلضافـة إىل  أو بنطً
مساحات متساوية جتذب انتباه القارئ 

لقراءة النص.

العـرض. يكتـب بخـط مقـروء 
وبحجم خط منسق، واملساحات 

غري متساوية.

العـرض. يسـتخدم عدة خطوط 
وعدة أنواع من البنط، ومساحات 
غري متساوية مما يصعب معه قراءة 

النص.

الربط مع الكتابة: سلم التقدير الرباعي النقاط للكتابة
السامت السبع للكتابة يف العلوم

الكتابة الوصفية





١ غري مرض٢ٍ مقبول٣ جيد٤ ممتاز
األفـكار واملحتـو. يظهـر خياالً 
يف تطويـر أفـكار القصـة وبنائهـا 

وحمتواها.

األفـكار واملحتـو. يظهـر بعض 
اخليـال يف التطويـر ألفـكار القصة 

وبنائها وحمتواها.

األفـكار واملحتو. يطور بشـكل 
وبناءهـا  القصـة  أفـكار  مقبـول 

وحمتواها.

األفكار واملحتـو. ال يبذل جهدًا 
يف تطوير مشوق  لألفكار أو اخليال 
واملحتو؛ وال يوجد بناء للقصة.

التنظيم. يعـرض مهارات تنظيمية 
قويـة يف بناء بداية مشـوقة للقصة، 

ويف وسطها وهنايتها.

املهـارات  يسـتخدم  التنظيـم. 
للقصـة  بدايـة  إلجيـاد  التنظيميـة 

ووسطها وهنايتها.

التنظيم. يظهر صعوبة يف إجياد بناء 
للقصة. 

التنظيـم. يبـدي عـدم القـدرة عىل 
بناء القصة. 

نطـق الصـوت. يعـرض بصـوت 
يعكس نغمـة القصة وجيذب انتباه 

ا. املستمعني كثريً

نطـق الصـوت. يعـرض بصـوت 
مالئم جيذب انتباه املستمعني. 

نطـق الصـوت. يعـرض بصـوت 
اوالً التواصل مع املستمعني. حمُ

إظهار  حياول  ال  الصوت.  نطق 
ــا  اهــتــاممً ــبــدي  ي وال  ــه،  ــوت ص

باملستمعني. 

اختيـار الكلـامت. خيتـار مفرداتـه 
بدقـة لتطويـر املكان والشـخوص 

وتسلسل األحداث. 

اختيـار الكلـامت. خيتـار مفردات 
متنوعة ودقيقة تالئم تطور القصة.

اختيـار الكلامت. ال خيتار مفردات 
متنوعة أو حمددة لتطوير القصة.

اختيار الكلامت. يستخدم مفردات 
غري صحيحة أو حمرية للقارئ.  

سالسـة اجلمـل. يتمكـن مـن بناء 
مجل مشـوقة ومتنوعة بحيث تثري 
القصة وتشجع عىل إلقائها بصوت 

مرتفع.

سالسة اجلمل. ينتج مجالً وغالبًا ما 
تكون متنوعة وسهلة لد قراءهتا.  

سالسـة اجلمل. يبني مجالً مفهومة 
لكـن أحيانًـا يصعـب متابعتهـا أو 

قراءهتا.

سالسـة اجلمـل. يكتب مجـالً غري 
كاملـة أو حمـرية، بحيـث يصعـب 

قراءهتا بصوت عال. 

معرفـة  يظهـر  الكتابـة.  أصـول 
متمكنـة بأصول الكتابة املتبعة مثل 

اإلمالء، والرتقيم، والنحو.

معرفـة  يظهـر  الكتابـة.  أصـول 
املتبعـة؛  الكتابـة  أصـول  بمعظـم 
وحيتاج العمل إىل تدقيق ومراجعة 

مستمرين. 

يظهـر حمدوديـة  الكتابـة.  أصـول 
املتبعـة؛  الكتابـة  أصـول  بمعظـم 
وحيتاج العمل إىل تدقيق ومراجعة 

مكثفني.

أصـول الكتابـة. يظهر مشـكالت 
يف اسـتخدام أصول الكتابة بشكل 

كبري تؤثر يف قراءة النص.

العـرض. يسـتخدم خط يـد مرتبًا 
ـا ببنط مناسـب لتعزيز فهم  أو خطًّ

النص وقراءته.

ا،  ـا مقروءً العرض. يسـتخدم خطًّ
وحيـاول بنجـاح اسـتخدام البنـط 

املناسب.

ا من  ا مقروءً العرض. يستخدم خطًّ
دون تنويع يف حجم البنط وغريه.

العرض. يكتب قصة غري واضحة 
وحمـرية، بسـبب مشـكالت تتعلق 
أو  اخلـط  حجـم  أو  اليـد  بخـط 

املسافات.

الربط مع الكتابة: سلم التقدير الرباعي النقاط للكتابة
السامت السبع للكتابة يف العلوم

الكتابة القصصية
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األفـكار واملحتـو. يطـور ورقـة 
ا  ا واضحً (وثيقة) هادفة متثل تفسريً

للمهمة أو العملية. 

األفـكار واملحتـو. يطـور ورقـة 
معقـوالً  ا  تفسـريً متثـل  (وثيقـة) 

ا للمهمة أو العملية. وواضحً

األفـكار واملحتـو. يطـور ورقـة 
(وثيقة) تبـني احلس باهلدف، لكن 
العمليـة  أو  التعليـامت  تفـرس  ال 

بطريقة واضحة. 

األفكار واملحتـو. ال يبذل جهدًا 
ا  يف إطالع القارئ كيف يعمل شـيئً
مـا، والكتابـة تبـني عـدم وضوح 

اهلدف.

بطريقـة  الكتابـة  ينظـم  التنظيـم. 
تنقل القارئ بطريقة سلسـة خالل 
النص يف كل خطوة يف أثناء تفسريه 

الواضح لعملية أو مهمة حمددة. 

يف  اخلطـوات  يعـرض  التنظيـم. 
العملية بطريقـة جيدة، وينتقل من 

نقطة إىل أخر بوضوح.

املعلومـات  يعـرض  ال  التنظيـم. 
واالنتقـال  واضحـة؛  بطريقـة 

ضعيف. 

التنظيـم. يبـدي عـدم مقـدرة عىل 
ذات  تفاصيـل  توفـري  أو  تنظيـم 

عالقة. 

نطـق الصـوت. يسـتخدم صوتـه 
الشـخيص ليظهـر اهتاممـه باهلدف 

وباملستمعني.

ا لتفسـري  نطق الصوت. يبذل جهدً
األفـكار بطريقـة مالئمـة للهدف 

وللمستمعني. 

نطـق الصوت. يسـتخدم صوتًا ال 
يبني دائامً االهتامم هبدف الكتابة أو 

املستمعني.

ا يبني  نطق الصـوت. ال يبذل جهدً
اهتاممه باهلدف أو املستمعني. 

مفـردات  خيتـار  الكلـامت.  اختيـار 
تعـرب عـن الزمـن، مثـل: أوالً وثم، 
باإلضافة إىل كلامت تعرب عن املكان، 
مثـل يف األعىل واألسـفل، التي تبني 

ا خلطوات العملية. فهامً واضحً

اختيـار الكلـامت. خيتـار مفـردات 
الورقـة  هـدف  ختـدم  وظيفيـة 
(الوثيقة) لتفسري املهمة أو العملية. 

اختيار الكلامت. يستخدم مفردات 
ال ختـدم الفهم الكامـل للمهمة أو 

العملية التي يتم رشحها.

اختيار الكلامت. يظهر عدم مقدرة 
عىل اختيار املفردات املناسـبة لكل 
من املوضوع واهلدف واملستمعني.  

سالسـة اجلمـل. يتمكـن مـن بناء 
مجـل قويـة تدعـم حمتـو الورقـة 
نـوع  يف  ويتحكـم  ومنهجيتهـا؛ 

اجلمل وأطواهلا.

سالسة اجلمل. يتمكن من بناء مجل 
ا؛ ويتحكم يف  هلا معنى وتنساب معً

املحافظة عىل مجل بسيطة.

سالسة اجلمل. ينتج مجالً مفهومة، 
لكنهـا قصـرية ومتقطعـة أو غـري 

متنوعة.

سالسـة اجلمل. يسـتخدم مجالً أو 
، وصعبة،  تعابـري ذات حسٍّ متـدنٍّ

ويستحيل متابعتها. 

أصـول  يطبـق  الكتابـة.  أصـول 
الكتابة املتبعة بدقة وبشـكل فاعل؛ 

والعمل حيتاج إىل تدقيق بسيط. 

أصـول الكتابـة. يسـتخدم أصول 
الكتابة املتبعة بشكل متنوع وبدقة؛ 

والعمل حيتاج إىل تدقيق بسيط.

أصول الكتابـة. يرتكب أخطاء يف 
أصول الكتابة املتبعة، مثل: اإلمالء 

والرتقيم واألخطاء النحوية.

أصـول الكتابة. يظهـر عدم مقدرة 
الكتابـة  أصـول  اسـتخدام  عـىل 

املتبعة.

العـرض. يسـتخدم طريقة مرضية 
ا  لعـرض املحتـو بنجـاح متزامنً
مع النص والرسـوم لدعم املفاهيم 

الرئيسة وتوضيحها.

ا سـهل القراءة  العرض. يبنـي نصًّ
يف معظمـه، ويعـرض املحتو مع 
النص والرسـوم لتوضيح املفاهيم 

الرئيسة.

العرض. يظهر تباينًا يف حجم اخلط 
وانحداره، باإلضافة إىل املسـافات 
والربط بني أجزاء النص، والرسوم 

ليست دائامً واضحة. 

العـرض. يظهـر عدم مقـدرة عىل 
املناسـب،  اخلـط  حجـم  اختيـار 
أو اسـتخدام مسـافات متسـاوية، 
وغـري قادر عىل دعم عمله بالصور 

والرسوم.

م التقدير الرباعي النقاط للكتابة الربط مع الكتابة: سلّ
السامت السبع للكتابة يف العلوم

الكتابة الرشحية





١ غري مرض٢ٍ مقبول٣ جيد٤ ممتاز
ا  األفـكار واملحتو. يطـور أفكارً
بطريقـة  مقارنـة  لعمـل   وحمتـو

مفيدة وهادفة. 

ا  األفـكار واملحتو. يطـور أفكارً
التشـابه  أوجـه  لبيـان   وحمتـو

واالختالف بصورة فاعلة.

ا  األفـكار واملحتو. يطـور أفكارً
وحمتـو لبيـان املقارنـة، لكـن ال 

يلفت انتباه القارئ.

ال حيـاول   .واملحتـو األفـكار 
تطوير املقارنة.

التنظيم. ينظم املعلومات والتفاصيل 
يف شـكل فئات، تبني أوجه التشـابه 

واالختالف بشكل واضح.

التنظيـــم. ينظـــم املعلومـــات 
والتفاصيـل يف فئـات؛ لبيان أوجه 
التشابه واالختالف بشكل مالئم.

التنظيـم. ينظـم بعـض التفاصيـل 
واملعلومات يف فئات. 

التنظيـم. يبـدي عـدم مقـدرة عىل 
تنظيـم التفاصيـل واملعلومـات يف 

فئات. 

نطـق الصـوت. يعـرض بصـوت 
يشجع تفاعل املستمعني ومشاركتهم.

نطـق الصـوت. يعـرض بصـوت 
يلبي متطلبات املستمعني.

صوتًـا  يفتقـد  الصـوت.  نطـق 
، أو يعرض بطريقة  ا فعاالً شـخصيًّ

ال تراعي إحساس املستمعني. 

ا  نطـق الصـوت. ال يبــذل جهــدً
لتكويـــن صـــوت شــخيص يف 

الكتابة. 

اختيـار الكلـامت. خيتـار مفردات 
التشـابه  أوجـه  لبيـان  متنوعـة 
واالختالف بني األشياء واألفكار.

اختيـار الكلـامت. خيتـار مفردات 
املقارنة املعتادة؛ لبيان أوجه التشابه 

واالختالف بني األشياء. 

اختيار الكلامت. يستخدم مفردات 
حتاول دعم املقارنة وربط األفكار.

ا  اختيـار الكلـامت. ال يبـذل جهدً
يف اسـتخدام املفـردات التـي تبني 

التشابه واالختالف.

سالسـة اجلمـل. يتمكـن مـن بناء 
القـراءة  إىل  تدعـو  مشـوقة  مجـل 

اجلهرية.

سالسـة اجلمـل. يتمكـن مـن بناء 
مجل قد تكون عادية، ولكن يمكن 

ا بشكل عام. قراءهتا جهريًّ

سالسـة اجلمل. ينتج مجالً متقطعة 
وقصـرية، وتبـدو غريبـة يصعـب 

قراءهتا.

سالسـة اجلمـل. يكتب مجـالً غري 
كاملـة أو حمـرية بحيـث يصعـب 

قراءهتا بصوت مرتفع.

معرفـة  يظهـر  الكتابـة.  أصـول 
متمكنـة بأصـول الكتابـة املتبعـة، 
تشـمل الرتقيم والقواعد واإلمالء 

واهلوامش. 

معرفـة  يظهـر  الكتابـة.  أصـول 
مالئمة بأصول الكتابة املتبعة.

ا  أصـول الكتابة. يظهر متكنًا حمدودً
باألصول املتبعة يف الكتابة.

أصول الكتابة. يظهـر عدم مقدرة 
عـىل توظيـف األصـول املتبعـة يف 

الكتابة.

ا  ا مكتوبًا مرحيً العرض. يعرض نصًّ
للعني وسـهل القراءة بحيث يتيح 
الفرصـة للقارئ االسـتدالل عىل 

أوجه التشابه وأوجه االختالف.

ا يوجه  ـا واضحً العرض. ينتج نصًّ
أوجـه  عـىل  الرتكيـز  إىل  القـارئ 

التشابه وأوجه االختالف.

يعـرض  ـا ال  نصًّ ينتـج  العـرض. 
بشـكل فعال أوجه التشابه وأوجه 

االختالف.

أو  صعبًـا  ـا  نصًّ يظهـر  العـرض. 
يستحيل قراءته وفهمه.

سلم التقديرللكتابة

الربط مع الكتابة: سلم التقدير الرباعي النقاط للكتابة
السامت السبع للكتابة يف العلوم

الكتابة املقارنة
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١ غري مرض٢ٍ مقبول٣ جيد٤ ممتاز
 حمتو يطور   .واملحتو األفكار 
الرئيسة  الفكرة  يدعم  ا  واضحً

ويالئم اهلدف واملستمعني. 

 ،يطور حمتو .األفكار واملحتو
ويركز عىل مالءمة اهلدف، ويريض 

املستمعني.

 ،يطور حمتو .األفكار واملحتو
الرئيسة،  الفكرة  دعم  وحياول 

ويلفت انتباه املستمعني. 

ال حياول أن   .واملحتو األفكار 
يطور حمتو يركز عىل هدف 

ويريض املستمعني.

تنظيمية  مهارات  يبدي  التنظيم. 
ووسطها  الكتابة  مقدمة  يف  قوية 

وخامتتها وبشكل فاعل.

التنظيم. يبدي مهارات تنظيمية جيدة، 
ا فاعلني، وخامتة  تتضمن مقدمة ووسطًّ

تلخص املعلومات.

تنظيمية  مهارات  يبدي  التنظيم. 
ا  مبنيًّ ا  استنتاجً يشتق  ال  حمدودة؛ 

عىل احلقائق املعطاة.

تنظيمية  مشاكل  يبدي  التنظيم 
تؤثر يف النص وقراءته.

بصوت  يعرض  الصوت.  نطق 
واهلدف  املوضوع  يالئم  شخيص 

ا. واملستمعني جدًّ

بصوت  يعرض  الصوت.  نطق 
واهلدف  املوضوع  يالئم  شخيص 

واملستمعني.

بصوت  يعرض  الصوت.  نطق 
املوضوع  يالئم  ال  شخيص 

واهلدف أو حاجات املستمعني.

ا  جهدً يبذل  ال  الصوت.  نطق 
لتطوير صوت شخيص. 

مفردات  خيتار  الكلامت.  اختيار 
املوضوع  تالئم  ودقيقة  واضحة 

واهلدف واملستمعني.

مفردات  خيتار  الكلامت.  اختيار 
ا. جتعل املوضوع واضحً

مفردات  خيتار  الكلامت.  اختيار 
مالئمة  بطريقة  الرسالة  توصل 

ولكن تقليدية.

مفردات  خيتار  الكلامت.  اختيار 
غري دقيقة، وحتري القارئ.

بناء  من  يتمكن  اجلمل.  سالسة 
مجل متنوعة تثري النص.

بناء  من  يتمكن  اجلمل.  سالسة 
قراءهتا  ويسهل  معنى،  هلا  مجل 

بصوت مرتفع.

من  يتمكن  اجلمل.  سالسة 
بعض  يف  غريبة  تبدو  مجل  بناء 

األوقات.

غري  مجالً  يكتب  اجلمل.  سالسة 
كاملة أو مجالً يصعب قراءهتا.

أصول الكتابة. يظهر معرفة دقيقة 
عالمات  فيها  بام  الكتابة  بأصول 

الرتقيم والقواعد واإلمالء.

أصول الكتابة. يظهر معرفة دقيقة 
الكتابة  أصول  معظم  باستخدام 
املتبعة؛ والعمل حيتاج إىل قليل من 

التدقيق.

يف  أخطاء  يرتكب  الكتابة.  أصول 
اإلمالء  مثل:  املتبعة،  الكتابة  أصول 
القواعد؛  يف  واألخطاء  والرتقيم 

والعمل حيتاج إىل كثري من التدقيق.

يف  أخطاءً  يظهر  الكتابة.  أصول 
يف  يؤثر  بشكل  الكتابة  أصول 

قراءة النص واستيعابه.

ا  منسقً ا  ابيًّ كتَ ا  نصًّ يعرض  العرض. 
ا للعني، ومتكامالً من حيث ترابط  ومرحيً
األفكار مع الرسوم، ويستخدم الصور 
واخلرائط لدعم املعلومات وحتسينها.

ا لتوضيح  العرض. يستخدم صورً
النقاط يف النص، عىل الرغم من أن 

الصور ال تدعم دائامً املعلومات.

العرض. يعرض يف معظم األحيان 
التكامل  ولكن  للفهم،  قابالً  ا  نصًّ

بني النص والصور حمدود.

ا ال يتيح  ا حمريً العرض. يعرض نصًّ
املعلومات  إىل  الوصول  للقارئ 

فيه.

م التقدير الرباعي النقاط للكتابة الربط مع الكتابة: سلّ
السامت السبع للكتابة يف العلوم

الكتابة التفسريية







الدرس الثاين النباتات وأجزاؤها

اجلسمية،  األعضاء  مها:  جمموعتني،  من  تتكون  وهي  أعضاء،  النبات  أجزاء  تسمى 
ن األعضاء اجلسمية النبات من النمو، وهي تشمل  وأعضاء التكاثر اجلنسية، حيث متكّ
مثل:  الالجنيس،  التكاثر  يف  األعضاء  هذه  تستخدم  وقد  واألوراق،  والساق  اجلذور 
التربعم، وقطع األجزاء، والتطعيم، بينام تشمل األعضاء اجلنسية األزهار والثامر والبذور
فالنباتات  وعائية،  ونباتات  الوعائية،  نباتات  مها:  جمموعتني،  إىل  النباتات  تقسم 
أشباه  عىل  حتتوي  وهي  الغذائية،  واملواد  املاء  لنقل  أجهزة  عىل  حتتوي  ال  الالوعائية 
جذور بدالً من اجلذور، والفتقارها جلهاز نقل املاء، فإهنا متتص املاء كاإلسفنج. ومن 
هذه النباتات: الطحالب. أما النباتات الوعائية فلها جذور وسيقان وأوراق، ومنها: 
األشجار ومعظم النباتات الشائعة واألعشاب، وهلا أجزاء خاصة مثل: اجلذور تثبت 
النباتات يف الرتبة، ومتتص املاء واألكسجني واألمالح املعدنية، وختتزن املواد العضوية. 
وهناك نوعان من اجلذور، مها: نظام اجلذر الوتدي، ويتكون من جذر كبري وجذور 
صغرية متفرعة منه ونظام اجلذور الليفية، الذي يتكون من جذور صغرية تتفرع منها 
ا تُسمى الشعريات اجلذرية، تزيد  جذور أصغر. وتُغطى اجلذور بشعريات صغرية جدًّ
من مساحة سطح اجلذر؛ لتساعده عىل امتصاص املاء واألمالح املعدنية. ويف العديد 
من النباتات يكون النظام اجلذري أكرب من أجزاء النبات املوجودة فوق سطح األرض. 
ا، بحيث يتسبب يف  ا جدًّ قد يصبح الضغط املتزايد ببطء، والناتج عن نمو اجلذور كبريً
تشقق الصخر واألرصفة، وينتقل املاء واألمالح املعدنية من اجلذور إىل ساق النبات 
نسيج  ينفصل  واللحاء،  اخلشب  مها:  األنسجة،  من  نوعني  عىل  حتتوي  وعائية  حزم 
اللحاء عن نسيج اخلشب بطبقة تسمى الكمبيوم حتمل أوعية اخلشب، والتي تقع إىل 
الداخل من الكمبيوم، املاء واألمالح املعدنية إىل األوراق يبدأ اخلشب كنسيج حي، 
ولكن يف أثناء نقله للامء، تفقد خالياه حمتوياهتا فتموت. تتصل هذه اخلاليا امليتة بعضها 
ببعض لتشكل أنابيب دقيقة. وحيتوي خشب جذع الشجرة عىل نسيج خشبي ميت، 
ض للجفاف. أما خاليا اللحاء التي تقع إىل اخلارج من الكمبيوم فتحمل الغذاء  تعرّ

 .املصنّع يف األوراق إىل أجزاء النبات األخر
تنقل العروق املاء واملواد الغذائية يف كل مكان داخل األوراق التي حتتوي عىل ثقوب 
صغرية تُسمى الثغور، يتبخر املاء وخيرج من الثغور بعملية تُسمى النتح. إن ما يقارب 
٩٩ % من املاء الذي يدخل إىل النبات عرب اجلذور يتبخر عن طريق األوراق. وتقوم 
الطاقة من ضوء  أثنائها  النبات يف  يأخذ  الضوئي، حيث  البناء  بعملية  ا  أيضً األوراق 
الشمس، ويستخدمها يف حتويل ثاين أكسيد الكربون واملاء إىل كربوهيدرات ( تشمل 
عضيات خرضاء صغرية تلتقط  السكر والنشا ) وأكسجني، كام حتتوي األوراق عىل 
وينتج  اخلرضاء،  البالستيدات  تُسمى  الضوئي،  البناء  عملية  أثناء  الشمس  يف  أشعة 
اللون األخرض يف هذه العضيات عن صبغة الكلوروفيل اخلرضاء التي متتص اللون 
النبات  يستخدم  اللون األخرض.  الضوء األخر، وتعكس  وألوان  األمحر واألزرق 
الطاقة املختزنة عىل شكل كربوهيدرات يف أنشطته احليوية، كام تستخدمها احليوانات 
التي تتغذ عىل النباتات، وكذلك اإلنسان. كام أن عملية البناء الضوئي هي مصدر 

لألكسجني الذي حتتاج إليه احليوانات يف عملية التنفس.  

خلفية علمية

علم احلياة - الفصل األول
النباتات خملوقات حيّة

الدرس األول  املخلوقات احليّة

تشرتك مجيع املخلوقات احليّة يف خصائص معينة، مثل: التنظيم، والنمو، والتكاثر، 
االستجابة  عىل  والقدرة  والتنفس،  الفضالت،  وإخراج  الغذاء،  إىل  واحلاجة 

للمؤثرات.
أصغر وحدة بنائية يف املخلوق احلي هي اخللية، وتتكون أجسام مجيع املخلوقات     
ا من املخلوقات احليّة  احليّة من خلية واحدة، أو عدة خاليا منظمة يف أجزاء، بدءً

الدقيقة البسيطة الرتكيب إىل النباتات واحليوانات املعقدة الرتكيب.
النمو هو زيادة يف احلجم الكيل للمخلوق احلي، وليس يف أجزاء حمددة منه فقط.    

التكاثر هو إنتاج أفراد جديدة شبيهة بأحد األبوين أو بكليهام.    
وهتضم  الطاقة،  عىل  للحصول  الغذاء  إىل  احليّة  املخلوقات  مجيع  حتتاج     
النباتات  تستخدم  بينام  الطعام،  الدقيقة  احليّة  املخلوقات  وبعض  احليوانات 

والطحالب الضوء إلنتاج غذائها. 
للحيوانات املعقدة الرتكيب أعضاء متخصصة وأجهزة تقوم بعملية اإلخراج.    

التنفس هو عملية تبادل الغازات مع البيئة، ويتم يف هذه العملية يف النباتات     
واحليوانات أخذ األكسجني وإخراج ثاين أكسيد الكربون. 

ميل  وهو  الضوئي،  االنتحاء  ويمثل  احلركة.  للمؤثرات  االستجابة  تشمل     
النباتات إىل النمو يف اجتاه الضوء، شكالً من أشكال احلركة. 

يستطيع  ال  الذي  كالبغل  بعضها  (باستثناء  احليّة  املخلوقات  مجيع  تتصف   
التكاثر) هبذه اخلصائص، كام تتصف بعض األشياء غري احليّة بواحدة أو أكثر 
من  أهنا  مع  اآلالت،  وتتحرك  البلورات،  تنمو   : فمثالً اخلصائص،  هذه  من 

األشياء غري احليّة. 
النباتات واحليوانات من املخلوقات احليّة ، حتتاج النباتات إىل ضوء الشمس، واملاء،   
والفسفور.  النيرتوجني  مثل  الغذائية  واملواد  واألكسجني  الكربون،  أكسيد  وثاين 
النباتات  بعض  تستمر  املصادر  توافر  ومع  صلبة،  جدران  النباتات  معظم  خلاليا 
بالنمو وهي يف مكاهنا. وباملقارنة فإن احليوانات حتتاج إىل اهلواء، واملاء، والغذاء، 
واملسكن. وبعكس النباتات، حتصل احليوانات عىل الطاقة من النباتات وحيوانات 
أخر. وحتاط خاليا احليوان بغالف، مرن، وكل نوع من احليوانات ينمو ليصل 
مور) وهو  القندس (السّ إىل حجم معني، ومع ذلك، فإن بعض احليوانات، مثل 
ما يكون للحيوانات  بالنمو طوال فرتة حياته، وعادة  القوارض، يستمر  نوع من 

 . فرتة حياة حمددة. وملعظم احليوانات أجهزة عصبية وأعضاء حسّ





خلفية علمية

علم احلياة - الفصل الثاين
النباتات تنمو وتتغري

الدرس األول نمو النباتات 

نوعني:  إىل  األزهار  النبات  علامء  م  قسّ وقد  أزهار،  هلا  النباتات  معظم 
األنثوية  واألعضاء  الذكرية  األعضاء  عىل  حتتوي  وهي  الكاملة،  األزهار 
أعضاء  أو  ذكرية  أعضاء  عىل  حتتوي  التي  الكاملة  غري  واألزهار  ا،  معً
ساق  عن  عبارة  وهو  السداة،  الزهرة،  يف  الذكري  العضو  يسمى  أنثوية. 
طويلة حتمل يف قمتها املتك الذي ينتج حبوب اللقاح املحتوية عىل اخلاليا 
التناسلية الذكرية. أما العضو األنثوي، الكربلة فيحتوي عىل املبيض الذي 
يوجد بداخله البويضات املحتوية عىل اخلاليا البيضية. واحتاد خلية تناسلية 
تكوين  الكاملة  األزهار  تستطيع  البذرة.  ن  يكوّ بيضية  خلية  مع  ذكرية 
ا، بينام حتتاج األزهار غري الكاملة إىل طريقة إليصال حبة اللقاح  البذور ذاتيًّ
إىل البويضة. بعض النباتات تعتمد عىل الرياح لتلقيحها، وبعضها اآلخر 
رائحة  ذات  وألواهنا  أكرب،  أزهارها  تكون  لذلك  احلرشات،  عىل  يعتمد 
صغرية  بذور  السحلبية  مثل  النباتات  لبعض  احلرشات.  لتجذب  عطرة 
الذي  اهلند  لنبات جوز  الكرب فهي  البذور  أما  الغبار.  ا بحجم حبة  جدًّ
اخلارجي  الغالف  يوفر  الغذائية.  واملواد  النبات  جنني  عىل  بذرته  حتتوي 
ا قد تبقى ساكنة  للبذرة احلامية للجنني، والبذور التي هلا غالف صلب جدًّ

لفرتات طويلة إىل أن تتوافر هلا ظروف مالئمة لإلنبات.

النباتات  بذور  توجد  اة، يف حني  عرّ مُ تكون  البذور  اة  املُعرّ النباتات  بذور 
الفلقة  نباتات  إىل  البذور  اة  املُغطّ وتقسم  الثمرة.  داخل  البذور  اة  املُغطّ
ا عىل عدد الفلقات، كام يُطلق عىل الفلقات أوراق  ونباتات الفلقتني اعتامدً
هنا اجلنني، الذي يمتص املواد الغذائية املخزنة يف  البذرة، وهي أوراق يكوّ
البناء  بعملية  تقوم  أوراق  تكوين  ا عىل  قادرً النبات  أن يصبح  إىل  البذرة، 
العدد  الفلقة عادة من مضاعفات  نباتات  أزهار  أجزاء  الضوئي. وتكون 
ثالثة، يف حني تكون من مضاعفات العدد مخسة يف أزهار نباتات الفلقتني.            

الثمرة عبارة عن مبيض ناضج حيتوي عىل البذرة، وهناك أربعة أنواع من 
البسيطة  الثامر  تتطور  والثانوية.  واملركبة  واملتجمعة  البسيطة  هي:  الثامر، 
من مبيض واحد، مثل الثامر اللبيّة، ومنها: ثامر العنب، واملوز، والطامطم، 
امللمس،  جلدية  تكون  قد  اخلارجية  وطبقاهتا  امللمس،  ناعمة  عادة  وهي 
املتجمعة،  الثامر  وتتطور  والفستق.  اهلند  وجوز  والزيتون  اخلوخ  مثل: 
نفسها.  الزهرة  داخل  منفصلة  مبايض  عدة  من  األسود،  التوت  ومنها 

بعضها  تنمو  أزهار  عدة  مبايض  من  األناناس  مثل  املركبة  الثامر  وتتطور 
مع بعض. أما الثامر الثانوية، مثل التفاح، فتحتوي عىل أجزاء أخر من 
، هو  مثالً اص  اإلجّ يؤكل من  الذي  فاجلزء  املبيض،  إىل  باإلضافة  النبات 
نسيج الساق الذي أحاط بالثمرة. وهناك صعوبة يف حتديد الفرق بني الثامر 
النبات،  التي تؤكل من  واخلضار. وبشكل عام فإن اخلضار هي األجزاء 
وتقدم مع أي جزء من الوجبة ما عدا احللويات. وبعض اخلضار جذور، 
اآلخر  وبعضها  السبانخ،  نبات  مثل  أوراق  وبعضها  الفجل،  نبات  مثل 
ثامر، مثل ثامر نبات الباذنجان والقرع. وللثامر دور مهم يف انتشار البذور. 
هلا  مثالً  الشوكية  النباتات  فبعض  بذورها،  نرش  يف  عدة  طرق  وللنباتات 
عىل  تساعدها  خطافات  هلا   أخر نباتات  وبذور  الرياح،  مع  تطري  بذور 
االلتصاق بفراء احليوانات، وبعض النباتات هلا ثامر تأكلها احليوانات وال 
البيئة التي سقطت  تستطيع هضم بذورها، فتخرج منها كام هي لتنمو يف 

فيها.

وتستخدمها  األزهار  من  بدالً  خماريط  ن  تكوّ الصنوبر  أشجار  بعض 
حبوب  عىل  حتتوي  ذكرية  خماريط  عىل  الواحد  النبات  وحيتوي  للتكاثر. 
ذات  األشجار  ومعظم  املبايض.  عىل  حتتوي  أنثوية  وخماريط  اللقاح، 

ا خرضاء طوال العام . املخاريط، دائمة اخلرضة؛ أي حتمل أوراقً

طول  تشمل  وهذه  اإلنبات،  وقت  لتحديد  عدة  أدلة  النباتات  تستخدم 
عصارات  ووجود  الرطوبة،  ودرجة  احلــرارة،  ودرجة  الظالم،  فرتة 
عن  ا  بعيدً محلها  تم  قد  البذرة  أن  عىل  مؤرش  وهي   ) للحيوانات  هاضمة 
ا، تنمو  النبات األصل ). وعندما تتطور البذرة لتصري بادرة ثم نباتًا ناضجً
وعندما  أعىل.  إىل  الساق  وتنمو  األرض.  سطح  حتت  إىل  متجهة  اجلذور 
تتفتح األزهار، ويتم إخصاب البويضة املوجودة يف قاعدة الزهرة باخللية 
التناسلية الذكرية ( املوجودة يف حبة اللقاح )، فتتكون البذرة، وبعد ذلك 

تنترش البذور يف البيئة إىل أن يتم إنباهتا لتبدأ دورة حياة جديدة .

تكوين  بعد  ومتوت  واحد،  عام  يف  حياهتا  دورة  تكمل  النباتات  بعض 
حياهتا  دورة  تكمل  اآلخر  وبعضها  والفاصولياء،  الذرة  ومنها  البذور، 
واألوراق،  املكتنزة  والساق  اجلذور  تنمو  األول  العام  يف عامني. فخالل 
ويعيش النبات يف أثناء فرتة الشتاء عىل الطعام املختزن فيه. ويف العام الثاين 
ن البذور ثم متوت. ومن هذه  تنمو الساق العمودية واألزهار والثامر وتكوّ
النباتات اجلزر والبصل والفراولة. ومعظم النباتات معمرة تعيش لسنوات 
عدة. فالبذور التي تتكون يف العام األول ال تزهر إال يف العام الثاين ويف كل 
عام بعد ذلك، وتنتج النباتات املعمرة البذور ثم تزهر يف العام الذي يليه.
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خلف





الدرس الثاين تعيش النباتات يف أماكن كثرية                 

 

نها من العيش يف مواطن خمتلفة، بام يف ذلك املواطن ذات  للنباتات تكيفات متكّ
الظروف الصعبة.

ا  املواطن اجلافة جدًّ

معظم نباتات الصحراء كثرية العصارة. وعىل الرغم من أن أمطار الصحراء قليلة 
نها من امتصاص أكرب كمية  ا، يمكّ ا استثنائيًّ ا جذريًّ إال أن للنباتات العصارية نظامً
من املاء يف فرتة زمنية قصرية. وأطول جذور توجد عند نبات املسكيت الشائك، 
تُغطى األوراق والسيقان بطبقة شمعية سميكة  ا، كام  إذ يصل طوهلا إىل ٢٥ مرتً
توفر احلامية للنباتات. وأوضح مثال عىل النباتات الصحراوية الصبّار الذي ينمو 
ا شوكية يتبخر منها  ا يف األماكن اجلافة من املناطق االستوائية، ويمتلك أوراقً أيضً
التي  احليوانات  من  حتميه  وهي  العادية،  األوراق  من  يتبخر  مما  أقل  بكمية  املاء 
تبحث عن املاء. ويتميز الصبّار من غريه من النباتات العصارية بوجود احللقات 
لبادات صغرية تظهر منها األشواك واألزهار واألجزاء  امللونة، وهي عبارة عن 
ن   ن األشواك، واآلخر يكوّ اجلديدة من النبات، ولكل حلقة برعامن: أحدمها يكوّ
أن  دون  النبات  عن  بسهولة  احللقات  فصل  ويمكن  اجلديد،  النبات  أو  الزهرة 

يرشح املاء أو يتبخر.

ا املواطن الرطبة جدًّ

مثل  ورطبة  دافئة  وهي  األرض.  سطح  من  فقط   %  ٦ الرطبة  املواطن  تغطي 
ا يف  ا كبريً الغابات املطرية يف املناطق االستوائية وشبه االستوائية التي تظهر تنوعً
النباتات. ومن هذه النباتات نبات السحلبية، وهو من النباتات اهلوائية التي تنمو 
ل وعاءً جيمع مياه األمطار،  نباتات أخر، وله أوراق شمعية سميكة تشكّ عىل 
وقد جيمع بعضها حتى عدة لرتات من املاء، وهناك النباتات املتسلقة، ومنها نبات 
سعف النخيل، والتي تلتف حول األشجار، وتوفر هلا الدعم يف مواجهة الرياح 
الشديدة، ولكن إذا سقطت شجرة، تسقط معها أشجار أخر. كثري من األدوية، 
الغابات  أشجار  يُستخرج من  املالريا،  املستخدم يف عالج  الكينني  دواء  فيها  بام 

املطرية .

ا                  املواطن الباردة جدًّ

 تتصف نباتات املناطق القطبية، مثل األعشاب والطحالب والشجريات الصغرية، 
بأهنا صغرية احلجم، إذ إن اهلواء الدافئ يكون أقرب إىل األرض، كام تكون حممية 
الباردة، تنمو  ا يف األوقات  الناس معً الثلوج والرياح الشديدة. وكام يتجمع  من 
ألوان  القطبية  وللنباتات  الدافئ.  اهلواء  بحيث حتجز  متالصقة  القطبية  النباتات 
داكنة تزيد من قدرهتا عىل امتصاص احلرارة. ومعظم هذه النباتات دائمة اخلرضة، 

نها من االستفادة من ضوء الشمس طوال العام ممّا يمكّ

التجلد،  دائمة  القطبية، عىل عمق ١٥ سم من سطح األرض طبقة  املناطق  ويف 
ا. وعندما تنصهر  القطبية قصرية جدًّ النباتات  الطبقة تكون جذور  وبسبب هذه 
الثلوج يف فصل الصيف والربيع القصريين متنع الطبقة املتجلدة املاء من الترسب 
نمو  موسم  طول  ويبلغ  باملاء،  ومشبعة  نديّة  الرتبة  جيعل  ممّا  األرض،  داخل  إىل 

ا فقط. نباتات املنطقة القطبية ٥٠ - ٦٠ يومً
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خلفية علمية

علم احلياة - الفصل الثالث
احليوانات من حولنا

الدرس األول أنواع احليوانات 

متثّل تسمية املخلوقات احليّة وتصنيفها ما يُسمى علم التصنيف، والذي توضع فيه 
النباتات،  ومملكة  احليوانات،  مملكة  هي:  ممالك،  ست  يف  مجيعها  احليّة  املخلوقات 
ومملكة الفطريات، ومملكة الطالئعيات، ومملكة البكترييا القديمة، ومملكة البكترييا 
ا،  ا فقريًّ احلقيقية. تقسم مملكة احليوانات إىل قسمني، مها: الفقاريات التي متلك عمودً
احليوانات  معظم  أن  من  الرغم  وعىل  ا،  فقريًّ ا  عمودً متلك  ال  التي  والالفقاريات 
املعروفة هي من الفقاريات، إال أن ٩٥ % من أكثر من ١٥ مليون نوع معروف هي 

من الالفقاريات.

الفقاريات  
الدم  ذات  فاحليوانات  بارد.  دم  ذو  اآلخر  وبعضها  حار،  دم  ذو  احليوانات  بعض 
الثدييات والطيور  ا، وهي تشمل  ثابتة نسبيًّ احلار حتافظ عىل درجة حرارة جسمها 
ا لبيئتها،   فقط. بينام تكون درجة حرارة جسم احليوانات ذات الدم البارد متغرية تبعً
والزواحف،  والربمائيات،  األسامك،  هي:  صفوف  مخسة  الفقاريات  وتشمل 
وخياشيم  زعانف  هلا  بحرية  خملوقات  فهي  األسامك  أما  والثدييات.  والطيور، 
املاء.  واخلياشيم  السباحة وتوجيه حركتها يف  الزعانف يف  داخلية، وهي تستخدم 
التنفس  السمكة من  ن  اخلارجية، ومتكّ والبيئة  السمكة  بمثابة ممرات بني حلق  هي 
يف املاء. وتشمل الربمائيات الضفادع والعالجم والسلمندرات. يتطور الضفدع من 
أيب ذنيبة الذي يعيش يف املاء إىل ضفدع بالغ ذي أربع أرجل خيرج إىل اليابسة. وتضم 
الزواحف، وهي ذات دم بارد، السالحف، والتامسيح، والثعابني، والسحايل. ومع 
ا تتنفس بالرئات  أن بعض السالحف تعيش يف املياه العذبة أو يف املحيط، إال أهنا مجيعً
وتضع بيضها عىل اليابسة. وتعيش بعض التامسيح والثعابني يف املحيطات وتعود إىل 
اليابسة لتضع بيضها. وتعيش الزواحف يف املناطق ذات املناخ الدافئ، أو تستدفئ 
بشمس منتصف النهار لرتفع درجة حرارة جسمها. ومع أن معظم الزواحف تضع 

البيض فإن بعض أنواعها حيتضن البيض ويفقس داخل أجسامها. 

هلا  يوفر  الذي  الريش  أجسامها  ويغطي  البيض،  تضع  حار،  دم  فذات  الطيور  ا  أمّ
ال  بعضها  أن  إال  أجنحة  هلا  الطيور  مجيع  أن  ومع  والرطب.  البارد  اجلو  يف  احلامية 

يستطيع الطريان، مثل طائر البطريق.

والثدييات بام فيها اإلنسان تتصف بثالث خصائص ال متلكها بقية احليوانات، وهي 
وجود ثالث عظيامت يف األذن الوسطى، والشعر أو الفراء، وغدد إلنتاج احلليب، 
مجيع  وليس  والقوارض،  واألبقار،  واخليول،  والكالب،  القطط،  أمثلتها:  ومن 
البحر،  وأسد  الفقمة،  مثل:  املاء،  يف  يعيش  فبعضها  اليابسة،  عىل  تعيش  الثدييات 

واحلوت، والدلفني.

الالفقاريات، ومنها: 
املفصليات وهي أكرب جمموعة من الالفقاريات، وهي تضم ٧٥ % من مجيع األنواع 
وأرجله  خارجي  هبيكل  ى  ومغطّ  ، أٌ زّ جمُ املفصيل  احليوان  وجسم  املعروفة.  احليوانية 
مفصلية. وتضم املفصليات احلرشات، ذات األرجل الست؛ والعناكب ذات األرجل 

الثامين، مثل: العناكب والعقارب والقمل؛ والقرشيات مثل: اجلمربي والرسطان وجراد 
البحر؛ كام تضم العديدات األرجل، مثل ذات األرجل األلف وذات األرجل املئة.

احلياتية  العلوم  علامء  ف  تعرّ املفصليات.  من  رئيسة  جمموعة  وهي  واحلرشات، 
عتقد بوجود ١٠ ماليني نوع منها. وملعظم احلرشات  ٨٠٠،٠٠٠ نوع منها تقريبًا، ويُ
كل  منفصلة،  وحدات  من  تتكون  عيون   ) مركبة  وعيون  استشعار،  وقرون  أجنحة، 

وحدة منها هلا عدسة خاصة ).                                           

 والرخويات، متثل الرخويات ثاين أكرب جمموعة من الالفقاريات، وتضم: البطلينوس، 
جسم  الرخويات  وجلميع  واألخطبوط.  واحلبار،  واحللزون،  البحر،  وبلح  واملحار، 
األرجل،  رأسيات  الرخويات  تضم  كام  صلبة.  خارجية  صدفة  منها  وللعديد  ناعم، 
قد  العمالق  فاحلبار  إىل حجم كبري.  النمو  يمكنهام  اللذان  احلبار واألخطبوط  ومنها 
ا. ويصل قطر عينه إىل ٣٠ سم، ويعد األخطبوط من  يصل طوله إىل أكثر من ١٥ مرتً

الرخويات الذكية، فبإمكانه تعلم فتح غطاء وعاء للحصول عىل الغذاء منه.

الدرس الثاين احليوانات وحاجاهتا

الرتكيب  املعقدة  وللحيوانات   ،واملأو والغذاء،  واملاء،  اهلواء،  إىل  احليوانات  حتتاج 
مثالً  فللحرشات  الكربون.  أكسيد  وثاين  األكسجني  تبادل  عىل  تعمل  تنفس  أعضاء 

قنوات هوائية، ولألسامك خياشيم، وللفقاريات التي تعيش عىل اليابسة رئات. 
إجياد  عىل  احليوان  يساعد  مما  هبا؛  املحيطة  البيئة  عن  املعلومات  احليوانات  حواس  تنقل 
الطعام واملاء واملسكن، وجتنب احليوانات املفرتسة، وغريها من األخطار. ويمكن أن تزود 
الرؤية احليوانات بمعلومات مفصلة. وجلميع احليوانات تقريبًا شكل من أشكال العيون. 
وتتصف  فقط.  والظالم  الضوء  تكشف  املسطحة،  الديدان  يف  كام  العيون  بعض  أن  مع 
بعض احليوانات، مثل البوم برؤية ليلية ممتازة. كام أن جلميع احليوانات ما عدا الفقاريات 
البسيطة وبعض احلرشات شكالً من أشكال األذن. ومع أن حاستي الشم والتذوق ليستا 

بنفس أمهية حاستي النظر والسمع إال أهنام تزودان احليوان بمعلومات مفيدة. 
النباتات غذاءً هلا، فآكالت  وتعتمد مجيع احليوانات بشكل مبارش وغري مبارش، عىل 
وآكالت   ،األخر احليوانات  تأكل  اللحوم  وآكالت  النباتات،  تأكل  األعشاب 
النباتات واحليوانات، وبعض  تأكل   ( بام يف ذلك اإلنسان   ) ا  األعشاب واللحوم معً
تأكلها، يف حني توجد حيوانات  اللحوم تقتل احليوانات احليّة ثم  احليوانات آكالت 

أخر تأكل احليوانات امليتة فقط، وتُسمى احليوانات الرميّة.
منها  يستفيد  لكي  متاحة  املختلفة  الغذائية  املواد  فتجعل  الطعام  تفتت  املضغ  عملية 
اجلسم. بعض النباتات ال حتتوي عىل كثري من املواد الغذائية، وبالتايل فإن احليوانات 
الذي  الباندا  حيوان  مثل  منها،  كبرية  كميات  تناول  إىل  بحاجة  النباتات  تأكل  التي 
ا الحتوائها عىل  يقتات عىل نبات البامبو فقط. والنباتات قد تكون صعبة اهلضم أيضً
السليلوز، فالبقرة التي تأكل العشب هلا معدة مؤلفة من أربع حجرات؛ مما يساعدها 

عىل هضم السليلوز يف العشب.
أثناء  يف  األسنان  تستبدل  الفقاريات  من  العديد  ويف  اجلسم،  تراكيب  أصلب  األسنان 
مراحل احلياة مجيعها. وأسنان األسامك والزواحف متطابقة، بينام للثدييات أنواع خمتلفة 
واألنياب  تطحنه،  واألرضاس  الطعام،  تقطع  فالقواطع  حمددة  مهام  تؤدي  األسنان  من 
متزقه. وجلميع آكالت األعشاب قواطع قوية لتقطيع النباتات، وأنياب صغرية أو معدومة، 
وهلا أرضاس عريضة لطحن الطعام، بينام آلكالت اللحوم قواطع صغرية وأنياب حادة 

وأرضاس قوية. أما آكالت النباتات واللحوم فتميل أسناهنا إىل عدم التخصص. 
حياهتا،  فرتة  خالل  األسنان  من  جمموعتان  اإلنسان،  ذلك  يف  بام  الثدييات،  وملعظم 

ا. ولبعضها كالفيلة أربع جمموعات، وأنياهبا عبارة عن أسنان طويلة جدًّ

مية
عل

ية 
خلف





خلفية علمية

علم احلياة - الفصل الرابع
أماكن للعيش

الدرس األول مواطن عىل اليابسة

تشري كلمة بيئة إىل عوامل عدة مثل املناخ، ومكونات الرتبة، والنباتات واحليوانات 
التي تؤثر يف املخلوق احلي. أما املوطن فيصف وبشكل موسع املكان الذي تعيش 
فيه األنواع املختلفة عادة. وللنباتات واحليوانات تكيفات تساعدها عىل العيش يف 
املناخ  يف  أفضل  بشكل  ستعيش  الكثيف،  الفراء  ذات  فاحليوانات  معينة،  مواطن 

البارد، ويكون هلا صغار أكثر من احليوانات ذات الفراء اخلفيف التي ستموت. 

بعض مواطن اليابسة، مثل الصحراء احلارة واجلافة، والغابات املطرية االستوائية، 
ا. واملناطق القطبية الباردة تتصف بظروف متطرفة جدًّ

الغابات 
بالرطوبة  تتصف  وهي  سنة،  مليون   ١٣٠ منذ  تتشكل  املطرية  الغابات  بدأت 
ا، وتوفر الغابات البيئة املالئمة ملعيشة كثري من النباتات  وضيق املد احلراري نسبيًّ

واحليوانات.

املطرية  الغابات  واملعتدلة.  االستوائية  مها:  الغابات،  من  الرئيسان  والنوعان 
ا طوال العام، وتتصف بمعدل تساقط أمطار يرتاوح بني  االستوائية دافئة ورطبة جدًّ
١٢٥ - ٦٥٠ سم، ومد حراري ضيق يرتاوح بني ٢٠ - ٣٥ درجة سلسيوس، 
الصيف  فدرجة حرارة  للفصول،  ا  تبعً فيها  الطقس  فيختلف  املعتدلة  الغابات  أما 
فيها قد تصل إىل ٢٦ درجة سلسيوس، ويف فصل الشتاء تنخفض إىل ما دون الصفر 
ا من  بقليل. وبسبب الشتاء البارد فإن النظام البيئي للغابة املطرية املعتدلة أقل تعقيدً

االستوائية .

طبقات الغابة
ا، باإلضافة إىل جذوع   تغطي أرض الغابة طبقة من أشجار يصل طوهلا إىل ٢٠ مرتً
األشجار  طبقة  تأيت  ثم  صغرية،  وشجريات  ونباتات  الطويلة،  املظللة  األشجار 
ويرتاوح  بعض،  من  قريبًا  بعضها  ينمو  التي  األشجار  قمم  من  وتتألف  املظللة. 
ا. وإىل األعىل من هذه الطبقة تأيت طبقة من األشجار التي  طوهلا بني ٢٠ - ٤٥ مرتً

ا. تنمو متباعدةً بعضها عن بعض، ويرتاوح طوهلا بني ٣٥ - ٨٠ مرتً

نباتات الغابة 
النباتات التي تنمو يف الطبقة السفىل واملظلمة من الغابة هلا أوراق كبرية، تساعدها 
التي ال  إليها. ومعظم األشجار  الذي يصل  القليل  الشمس  امتصاص ضوء  عىل 
الطبقة  وأشجار  ناعمة.  رقيقة  قرشة  هلا  املاء  وفقدان  التجمد  من  محاية  إىل  حتتاج 
املظللة هلا أوراق عريضة تسمح بسقوط املاء الزائد عنها مانعة العفن الفطري من 

ن. التكوّ

 

حيوانات الغابة املطرية
الشمس  ضوء  من  القليل  دخول  بسبب  ا  كثريً مظلمة  املطرية  الغابة  أرض  تكون 
إليها. وتستخدم احلرشات والضفادع والثعابني والفئران األوراقَ والنباتاتِ التي 
تسقط من أعىل غذاءً ومسكنًا هلا، وقليل من احليوانات الكبرية مثل: الفيلة والنمور 
أهنا  إال  الضوء،  قليلة  الطبقة  أن هذه  الغابة. ومع  الطبقة من  ا يف هذه  أيضً تسكن 
موطن للعديد من الطيور واحليوانات األخر، ومنها النمور التي تتسلق األشجار 

لتصطاد القرود والسناجب.

الكسالن  حيوان  ومنها  املظللة،  الطبقة  يف  تعيش  املطرية  الغابة  حيوانات  معظم 
ا ما ينزل عن األشجار، إذ ينام ١٨ ساعة متواصلة وهو معلق باألغصان  الذي نادرً
ا عىل عقب، وهو يتحرك ببطء شديد بحيث تنمو عليه الطحالب وجتعله يبدو  رأسً

.أخرض اللون، مما خيفيه عن احليوانات األخر

 

الصحراء
ففي   ،األخر باملواطن  مقارنة  الصحراء  يف  قليلة  واحليوانات  النباتات  تكون 
عدة.  فصوالً  وتعيش  معمرة  النباتات  معظم  وتكون  الرطبة،  املواطن  من  الكثري 
نتج  أما يف الصحراء فمعظم النباتات حولية تعيش لعام واحد ومتوت بعد ذلك. تُ
ا من البذور يمكن أن تبقى لسنوات عدة إىل أن  ا كبريً بعض النباتات احلولية عددً
الدوام يف  تنمو عىل  الصبّار،  فيها  بام  العصارية،  النباتات  فتنبت  الظروف  ن  تتحسّ
اجلافة،  الظروف  مع  التكيف  من  كنوع  املاء  لقدرهتا عىل ختزين   الصحار بعض 
 نباتات الصحراء. وألن الصحار ا لبعض  الطويلة جدًّ كام هي احلال يف اجلذور 
رير،  احلارة باردة يف أثناء الليل، فإن بعض حيوانات الصحراء، مثل القيوطي والغُ
ا فأر الكنغر ( الذي يقفز مثل الكنغر )  . ومنها أيضً حيوانات ليلية؛ أي تنشط ليالً

ا ما يرشب املاء، وهو يوفر الرطوبة جلسمه من الطعام املهضوم. الذي نادرً





املناطق العشبية
تتصف  وهي  القارات،  من  الداخلية  األجزاء  يف  عادة  العشبية  املناطق  توجد 
بمساحات كبرية من األرض املغطاة باألعشاب وبنباتات ليس هلا سيقان خشبية. 
ا يف الشتاء.  ا يف الصيف وباردة جدًّ واملناطق العشبية يف أمريكا الشاملية حارة جدًّ
متر  لكنها  الفصلية،  احلرارة  بتقلبات  تتصف  فال  االستوائية  العشبية  املناطق  أما 

بفصول رطبة وجافة. 

يعيش العديد من أنواع احليوانات يف املناطق العشبية. فمثالً تعيش مئات أنواع 
كثرية  أنواع  تعيش  اإلفريقية،  السفانا  منطقة  ويف  الشاملية.  أمريكا  يف  اجلنادب 
ا من احليوانات ذات احلوافر أو األخفاف  من الثدييات قد يزيد عىل أربعني نوعً

ومعظمها من املاشية.

الغابات غري دائمة اخلرضة
والصيف،  الربيع،  وهي:  اخلرضة،  دائمة  غري  الغابات  يف  فصول  أربعة  توجد 
والسيقان  العريضة  األوراق  ذات  األشجار  البارد. وتستطيع  والشتاء  واخلريف 
الكبرية غالبًا العيش يف الشتاء املتجمد عن طريق تساقط أوراقها يف هناية فصل 
النمو، وإنتاج أوراق جديدة مع بدء فصل الربيع. وهناك تنوع كبري من احليوانات 
الغابات، ومنها: الغزالن، والبوم، والثعابني. ويلجأ  التي تبني مساكنها يف هذه 
العديد من حيوانات هذا النظام البيئي إىل اهلجرة عندما تبدأ درجات احلرارة يف 

االنخفاض.

الدرس الثاين  مواطن يف املاء

مواطن املياه العذبة 

يشري مصطلح مياه عذبة إىل املياه القليلة امللوحة أو التي ختلو من األمالح. وهذه 
تشمل الربك والبحريات واألهنار، وتعتمد حياة احليوانات والنباتات البحرية عىل 
البناء الضوئي، وتوجد يف الربك والبحريات نباتات شبه مغمورة يف املاء  عملية 
مثل عشبة البط التي تطفو أوراقها عىل السطح، وفيها كذلك نباتات تشبه أوراقها 
رأس السهم ترتفع فوق مستو سطح املاء. وال يعد النهر مكانًا مناسبًا ملثل هذه 

األنواع من النباتات جلريان مياهه. 

ا،  املحيط عميق جدًّ ما نسبته ٧٥ % من سطح األرض، وألن  املحيطات  تُغطي 
ا وال يوفر بيئة مالئمة لنمو النباتات، لكنه حيتوي عىل العديد  فمعظمه مظلم كثريً
املاء  سطح  من  بالقرب  توجد  ا  جدًّ صغرية  خملوقات  وهي  النباتية؛  العوالق  من 

وتصنع غذاءها يف أثناء عملية البناء الضوئي.

ويف قاع املحيط تعيش حيوانات ذات مالمح غري عادية، تساعدها عىل العيش يف 
ا من خالل  منطقة ال خيرتقها ضوء الشمس، فبعض األسامك يف املحيط تشعّ ضوءً
اإلضاءة احليوية التي حتول فيها الطاقة الكيميائية إىل طاقة ضوئية، وتعيش عىل 
ا. ويوفر  ا ذاتيًّ ا، يف حني تشع أسامك أخر ضوءً بعض األسامك بكترييا تشع ضوءً

الضوء ألفراد النوع الواحد القدرة عىل التواصل وحتديد فريستها وجذهبا .

احلركة يف املاء 
لألسامك جسم انسيايب يساعدها عىل السباحة، بام يمثل التكيف األمثل للعيش يف 
املاء. ومعظم األسامك لدهيا مثانة عوم، وهي حجرة متتلئ بالغاز، فيزداد حجمها 
دون أي زيادة يف الوزن، ممّا جيعل السمكة أكثر قدرة عىل الطفو، واحليوانات التي 

ال متلك مثانة عوم، مثل سمك القرش، تتحرك باستمرار حتى ال تغرق.
احليوانات التي تعيش داخل املاء وخارجه                        

يبني  الذي  القندس  حيوان  مثل  ا،  معً واليابسة  املاء  تستوطن  احليوانات  بعض 
املاء،   مستو حتت  املسكن  مدخل  يكون  بحيث  والطني،  العيص  من  مساكنه 
إن  إذ  البيئية،  لألنظمة  مفيد  هذا  القندس  وسلوك  املاء،   مستو فوق  واملخرج 
ومناطق  ا  بركً مكونة  املاء   كسدود عىل طريق جمر تعمل  يكوهنا،  التي  املساكن 

رطبة.
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خلفية علمية

علم األرض - الفصل اخلامس

موارد األرض

موارد األرض 

تعتمد حياة اإلنسان عىل موارد األرض الطبيعية لتلبية مجيع حاجاهتا األساسية، 
إذ ال يمكننا البقاء أحياء دون رشب املاء. واملاء والرتبة رضوريان إلنبات الغذاء، 
ا، مثل النفط والغاز الطبيعي  كام نستخدم الصخور إلنشاء املباين، واخلشب وقودً
والفحم احلجري، يُزودنا بالطاقة لطبخ طعامنا، وإلعطائنا الدفء شتاءً والربودة 

ا ، ولتشغيل مصانعنا. صيفً

تقسم املوارد الطبيعية إىل جمموعتني: متجددة وغري متجددة، حيث تشمل املوارد 
املتجددة: املاء، والرتبة، واهلواء، واألسامك، واملحاصيل الزراعية، وتشمل موارد 
ا؛ ألنه  ا طاقة الشمس والرياح واملاء. ويعد اخلشب متجددً املتجددة أيضً الطاقة 

ض خالل فرتة زمنية معقولة. يمكن أن ينمو ويعوّ

وتشمل املوارد غري املتجددة املعادن والوقود األحفوري كالفحم احلجري والنفط 
التغري  الوقود األحفوري هبذا االسم؛ ألنه تكون بسبب  الطبيعي. ويسمى  والغاز 
ا انحرصت داخل ترسبات  الكيميائي الذي حصل لبقايا نباتات وحيوانات قديمة جدًّ
خملوقات  من  سميكة  طبقات  من  الطبيعي  والغاز  النفط  ن  وتكوّ الصخور.  فتات 
ر هذه املخلوقات حتت الرتسبات  مْ جمهرية ترسبت عىل قيعان حميطات قديمة، وأثناء طَ
عملت البكترييا واحلرارة والضغط عىل حتويلها إىل نفط. حيددّ اجليولوجيون مواقع 
إىل  النفط  املصايف  وتفصل  الصخر الستخراجه،  ا يف  آبارً املهندسون  النفط، وحيفر 
منتجات عدة مثل: البنزين، والكريوسني، وزيت الوقود، واإلسفلت. ومن املنتجات 
األخر التي تُصنع من النفط اللبان ( العلكة )، وأقالم التلوين، وسوائل التنظيف، 

والبالستيك.

سطح  حتت  مكامن  يف  ويوجد  رئيس،  بشكل  امليثان  من  الطبيعي  الغاز  يتكون 
ى الغاز الطبيعي، ينقل  األرض، ويكون عادة فوق مكامن النفط. وبعد أن يُصفّ

ا يف أسطوانات أو عرب أنابيب. إىل املستهلكني مضغوطً

غابات  نباتات  عن  وينتج  الكربون،  من  معظمه  يف  احلجري  الفحم  ويتكون 
، ثم انضغط اخلث حتت طبقات من صخور رسوبية حتى  ة حتولت إىل خثّ متحللّ
ل إىل فحم حجري. ويُستخرج الفحم احلجري من األرض بواسطة التعدين،  حتوّ
فيه هي  ٩٥ %،  الكربون  من  نسبة  وأعىل  فيه.  الكربون  نسبة  ويصنّف بحسب 

واجلرافيت (حشوة قلم الرصاص ) عبارة عن مزيج من الكربون والصلصال.

الرتبة
األسفل  إىل  ا  عموديًّ متتد  ما  وعادة  األرض،  سطح  من  العليا  الطبقة  هي  الرتبة 
التجوية، وتتكون من  الرتبة بسبب  تقريبًا. وتتشكل  ما بني ٣٠ سم و١٨٠ سم 
م حمتو الرتبة من املعادن  لة. ويقسّ صخور مفتتة ومن مواد نباتية وحيوانية متحلِّ
ا بحسب احلجم، فإهنا تشمل  والصخور بحسب حجم احلبيبات وترتيبها تنازليًّ
احلىص حتت سطح  والصلصال، وتوضع طبقات من  والرمل  احلجارة واحلىص 
أن  املسلح ). وال نستغرب  ( اإلسمنت  الطرق، كام تستخدم يف صنع اخلرسانة 
يف  الرمل  ويستخدم  الشواطئ.  وعىل   الصحار يف  توجد  الرمل  ترسبات  أكثر 
صنع اخلرسانة والطوب ومواد رصف الطرق. وخيتلف الصلصال عن األشكال 
تشكيل  ويمكن  يبلل.  عندما  للتشكيل  قابالً  لينًا  يصبح  إذ  الرتبة،  من   األخر
احلرارة  وتسبب  املادة.  جتف  أن  بعد  ثابتة  تبقى  وأشكال  قوالب  يف  اللينة  املواد 

ل. تصلب هذه املواد وفقدها خاصية الليونة وقابلية التشكّ

السنتمرتات،  السطحية متتد إىل األسفل ما بني عدة سنتمرتات وعرشات  الرتبة 
جمهرية  وخملوقات  الصلصال،  وحبيبات  والرمل،  الصخور  فتات  من  وتتكون 
لة تسمى الدبال. ويضفي الدبال عىل الرتبة السطحية  ومواد نباتية وحيوانية متحلّ
الداكن، وتساعد احليوانات مثل اخلنافس وديدان األرض عىل بقاء الرتبة  لوهنا 
السطحية يف حالة جيدة، باإلضافة إىل تزويدها بمواد عضوية، وإبقائها مسامية 
ومتجانسة نتيجة حتركها خالهلا. وحيصل انجراف الرتبة عندما تنقل الرياح الرتبة 

السطحية أو جترفها املياه .

الرتبة السفىل متتد حتت الرتبة السطحية ملسافة  ٤٥ سم - ٦٠ سم، وهي حتتوي 
ا من الدبال،  عىل الصلصال بنسبة أكرب مما حتويه الرتبة السطحية، وعىل القليل جدًّ
الدبال جيعل لون هذه الرتبة أفتح من الرتبة  . إن غياب  هذا إن وجد فيها أصالً
التي  األم  املواد  حتتها  ويوجد  املاء،  لترصيف  مهمة  السفىل  والرتبة  السطحية. 

نت منه طبقتا الرتبة األعىل منها. تتكون من نوع الصخور نفسها الذي تكوّ

االستفادة من  موارد األرض 

األهنار  يف  يتجمع  الذي  املطر  طريق  عن  املاء  من  حاجاتنا  معظم  عىل  نحصل 
بني  ما  تتنوع  بوسائل  األماكن  هذه  من  املاء  ويسحب  واخلزانات.  والبحريات 
أنابيب بسيطة إىل قنوات ضخمة ومعقدة. وبعض ماء املطر يترسب إىل األسفل 
الصخور  مسامات  مجيع  عندها  يمأل  أعامق  إىل  ليصل  األرضية  اجلاذبية  بفعل 





والرتبة وفتحاهتا، ويسمى هذا املاء عندئذ املياه اجلوفية، ويسمى السطح األعىل 
للمياه اجلوفية سقف املاء.

اآلبار وسيلة لسحب املياه اجلوفية، وهي حفر رأسية تثقب أو حتفر حتى تصل 
حتى  ويملؤها  البئر  إىل  الصخور  مسامات  عرب  املاء  فيجري  املاء،  سقف  دون 
املاء  فإن مستو سقف  البئر  املاء من  أفرطنا يف ضخ  املاء. وإذا  مستو سقف 
ينخفض ويتحرك املاء اجلويف ببطء، وقد يستغرق مئات السنني حتى يعيد سقف 
يتكون  مائل لألرض  املاء مع سطح  تقاطع سقف  إذا  إىل مستواه األصيل.  املاء 
ا من الينابيع  نبع أو بحرية أو سيل، وقد تتدفق مئات املاليني من لرتات املاء يوميًّ

الكبرية.

املاء  تزويد  أنظمة  معظم  وتستخدم  مستعمليه،  إىل  مصدره  من  املاء  نقل  جيب 
بدورها  د  تزوّ إىل خزانات حملية،  املاء  أنابيب ضخمة، حتمل  أو  قنوات  الكبرية 
ا  ضغطً الضخ  حمطات  وتوفر  السابقة.  من  أرفع  أنابيب  بواسطة  باملاء  املنازل 
ا أكثر مما جيب، أو إذا لزم توفري ضغط أكرب  إضافيًّا إذا كان مصدر املاء منخفضً
املخلوقات  إزالة  عىل  التنقية  حمطات  وتعمل  التوزيع.  شبكة  عرب  املاء  لتحريك 
احلية الضارة، والغازات التي تضفي عىل املاء رائحة أو طعامً كرهيني، كام حتتفظ 
يكون  عندما  لتوفريه  املاء  من  إضافية  بكميات   ( كاخلزان   ) املاء  ختزين  مرافق 

االستهالك أكرب مما هو عادة، أو عندما ينخفض الضغط.

تشكل اليابسة واملاء عند سطح األرض إضافة إىل اهلواء فوقه، ما يسمى نطاق 
احلياة، ويتكون اهلواء من جمموعة غازات حتيط بالكرة األرضية مكونة الغالف 
بنسبة  النيرتوجني  من  اجلاف  اهلواء  يتكون  البحر  وعند مستو سطح  اجلوي. 
أكسيد  وثاين  األرغون،  من  صغرية  ونسب   ،%  ٢١ بنسبة  واألكسجني   ،%  ٧٨
اجلوي  الغالف  ويكون  والزينون،  والكربتون،  واهليليوم،  والنيون،  الكربون، 
ا كلام ارتفعنا حتى نصل  أعىل كثافة قرب سطح األرض، وتتناقص كثافته تدرجييًّ

الفضاء عىل ارتفاع ٥٥٠ كم.

ن الشمس أجزاء خمتلفة  طاقة الرياح هي يف الواقع طاقة شمسية متحولة، وتسخّ
يتحرك  أعىل  إىل  الساخن  اهلواء  يرتفع  وعندما  خمتلفة،  بدرجات  األرض  من 
اهلواء البارد إىل أسفل ليحلّ مكانه، وهذه احلركة هي الريح، وحركة الريح هي 
أحد أشكال الطاقة. وتعمل الطاحونة اهلوائية بعكس عمل املروحة الكهربائية، 
الطاحونة  تستخدم  بينام  اهلواء،  لتحريك  الكهربائية  الطاقة  تستهلك  فاملروحة 
الطواحني  استخدمت  وقد  كهرباء،  إىل  وحتوله  املتحرك  اهلواء  طاقة  اهلوائية 

اهلوائية يف أوربا منذ القرن الثاين عرش امليالدي.

املحافظة عىل  موارد األرض 

يتخذ محاة الطبيعة وسائل متنوعة حلامية املوارد الطبيعية، وبإمكان مصادر الطاقة 
احلجري.  والفحم  النفط  مثل،  د  املتجدّ غري  الوقود  استخدام  ختفيض  البديلة 
السيارات  من  االنبعاثات  ختفيض  مثل  للتلوث،  املضادة  اإلجراءات  وبإمكان 
واملصانع، أن تساعد عىل محاية صحة النباتات واحليوانات واإلنسان. إن إنشاء 
حمميات طبيعية حيمي البيئة من التدهور، ويساعد عىل زيادة عدد أفراد األنواع 
املهددة  باالنقراض، ويستخدم علامء البيئة ما يسمونه حتليل دورة احلياة لتقويم 
التأثري البيئي الكيل للمنتجات، وهم حيددون قيمة التكاليف البيئية للطاقة واملواد 
واالنبعاثات، عرب دورة احلياة الكلية للمنتج. تتضمن مراحل الدورة: التعدين 
واالستخدام،  والتوزيع،  والنقل،  والتغليف،  والتصنيع،  اخلام،  املواد  ومعاجلة 

والتدوير، وإعادة االستخدام، والتخلص من النفايات.

وتبدأ دورة حياة منتج بالستيكي استهالكي عند تصنيعه من النفط، حيث يتطلب 
بالبيئة، وهذه االنبعاثات قد  انبعاثات ضارة  تصنيعه استهالك وقود إضايف مع 
متطايرة،  عضوية  ومركبات  ثقيلة،  ومعادن  الكلوروفلوروكربونات،  تتضمن 
ا. وهي قد ترض بطبقة األوزون، وتسبب الرسطان، وتؤثر يف نوعية اهلواء  وغبارً
ومستويات املطر احلميض، ثم تُستهلك الطاقة يف تصنيع املنتج ونقله إىل املخازن 
، ثم إىل منزل املشرتي، ويستهلك تنظيف املنتج وإصالحه خالل فرتة حياته  أوالً

ا من الطاقة. مزيدً

وينتهي املطاف بمعظم الفضالت البالستيكية يف مكابّ النفايات، وحقيقة كون 
البالستيك ال يتحلل حيويًّا غري مهمة هنا؛ ألن مكابّ النفايات مصممة لتقليل 
ل احليوي للفضالت، وهدف ذلك محاية املياه اجلوفية  واهلواء من التلوث.  التحلّ
ولسوء احلظ ال تنتهي مجيع فضالت البالستيك يف مكابّ النفايات، فاألكياس 
عىل  خطر  مصدر  وتصبح  الرياح،  وحتملها  تتناثر  خاص،  بشكل  البالستيكية، 
هتا،  التي تأكلها، وإذا علقت يف معدة احليوان وسدّ الربية والبحرية  املخلوقات 

فقد يموت احليوان.

النفايات، إال  تنتهي يف مكابّ  التي  البالستيك  يقلل من كمية  التدوير  أن  ومع 
أنه يبقى عملية مكلفة، فإذا تعرض املنتج البالستيكي ملعاجلة كيميائية لتحويله 
إىل مادة مناسبة لصنع منتج جديد، فإن امللوثات قد تنبعث إىل اهلواء، ويتعرض 

العاملون يف املصنع لتأثريها الضار.

ني، مثل األكياس  يستخدم حتليل دورة احلياة عادة ملقارنة التكاليف البيئية ملُنْتَجَ
واضحة  ليست  التحليل  هذا  نتائج  أمهية  إن  البالستيكية.  واألكياس  الورقية 
؛ قد ترض األكياس البالستيكية باحلياة البحرية، لكن بام أهنا أرق من  ، فمثالً دائامً

ا أقل يف مكابّ النفايات. األكياس الورقية فإهنا تشغل حيزً
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